Tanja Plešivčnik

Političnogeografska analiza Afganistana

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA, 2009

TANJA PLEŠIVČNIK

1

Tanja Plešivčnik

Političnogeografska analiza Afganistana

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

POLITIČNOGEOGRAFSKA ANALIZA
AFGANISTANA

Študijski program:
GEOGRAFIJA-S

Mentor: dr. Jernej Zupančič, izr. prof.

LJUBLJANA, 2009

TANJA PLEŠIVČNIK
2

Tanja Plešivčnik

Političnogeografska analiza Afganistana

IZJAVA
Izjavljam, da je diplomsko delo Političnogeografska analiza Afganistana v celoti moje avtorsko delo.
Tanja Plešivčnik

3

Tanja Plešivčnik

Političnogeografska analiza Afganistana

4

Tanja Plešivčnik

Političnogeografska analiza Afganistana

POLITIČNOGEOGRAFSKA ANALIZA AFGANISTANA
IZVLEČEK:
Diplomsko delo obravnava državo Afganistan, ki je zadnjih trideset let prizorišče konfliktov. Nastala
kriza je splet mnogih dejavnikov. Zapletena prebivalstvena sestava in vpletanje zunanjih sil sta
ključna dejavnika, ki sta vplivala na razvoj krize v Afganistanu. Zaradi geopolitičnega pomena
ozemlja je bil Afganistan skozi zgodovino prostor vpletanja in intervencij regionalnih sil in velesil.
Vpliv zapletene etnične in verske sestave pa se odraža v konfliktih med prebivalstvom in v
pomanjkanju skupne identitete. Tri desetletja trajajoča vojna je pripeljala Afganistan in njegove
prebivalce na rob preživetja. Zaradi vojn ni prizadeto le prebivalstvo in gospodarski razvoj, temveč
vse bolj tudi okolje. Razmere dodatno zaostruje širjenje protivladnega uporništva in verskega
radikalizma, predvsem med najštevilčnejšo skupino, Paštuni, na eni strani in krepitev mednarodnih
in afganistanskih državnih vojaških sil na drugi. Zaradi neodločene situacije, vpliva mnogih
dejavnikov in trenutnega zaostrovanja razmer je nemogoče napovedati razvoj prihodnjega stanja v
Afganistanu. Razplet konfliktov ter vzpostavitev miru in varnosti zahtevata spremembe v družbenopolitičnih odnosih med vodilnimi skupinami in bolj usklajeno delovanje mednarodne skupnosti in
afganistanske vlade, upoštevajoč razumevanje in spoštovanje tradicionalne ureditve ter kulturnih in
družbenih značilnosti.
KLJUČNE BESEDE: Afganistan, konflikti, krizna območja, politična geografija
POLITICALGEOGRAPHIC ANALYSIS OF AFGHANISTAN
ABSTRACT:
The diploma thesis deals with the country of Afghanistan, which has been a place of conflicts for the
last thirty years. The current crisis is a result of many different causes. Complicated demographic
composition and interference of outside forces are two key factors that influenced the development
of the crisis in Afghanistan. Because of its geopolitical importance, Afghanistan has been a place of
interference and intervention of regional and world powers throughout the history. The influence of
the complicated ethnic and religious structure is reflected in differences among the population and
lack of common identity. Three decades of war have brought Afghanistan and its population to the
edge of survival. The wars are affecting not only the people and economic development, but
increasingly the environment as well. The spreading of counter-insurgency and religious radicalism,
especially amongst the biggest community, the Pashtuns, on one hand and reinforcement of
international and Afghan forces on the other are intensifying the conflict. Because of the undecided
situation, influence of many different factors and the aggravating circumstances it is impossible to
predict the development of the situation in Afghanistan. The resolving of conflicts and the
establishment of peace and security requires a change in socio-political relations between the leading
groups as well as an improvement in cooperation between the international community and the
Afghanistan government, including understanding and respecting of the traditional structure and
cultural and social characteristics.
KEY WORDS: Afghanistan, crisis areas, conflicts, political geography
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1. UVOD
1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA
Afganistan je trajno krizno žarišče. Zadnjih nekaj desetletjih je prizorišče konfliktov in vojnih
spopadov med različnimi skupinami. Splet naravnih dejavnikov in kritičnih družbeno-ekonomskih
razmer je v zadnjih tridesetih letih privedel državo in njene prebivalce na rob preživetja. Zaradi vojn
ni prizadeto le prebivalstvo in gospodarski razvoj, temveč vse bolj tudi okolje. Kriza je še najbolj
prizadela ruralno prebivalstvo, ki je v iskanju nadomestnih prihodkov primorano zapustiti svoje
domove. Dolgotrajna vojna in pomanjkanje varnosti humanitarnim organizacijam omejujeta dostop
do prebivalstva v odročnih krajih, ki nujno potrebuje pomoč. Smith (1997) navaja, da je vojna v
Afganistanu klasični primer vojne, v kateri se razlogi za spopad skozi čas spreminjajo. Začetni upor
proti modernizaciji države se je leta 1979, po intervenciji nekdanje Sovjetske zveze (SZ), sprevrgel v
osvobodilno vojno in vojno proti prosovjetski vladi v Kabulu. Po umiku sovjetskih enot je
vzplamtela vojna med zmagovalci oziroma vojaškimi voditelji, nekdanjimi mudžahedini (Smith,
1997). Z vzponom talibanov na oblast se je začela vojna med protitalibansko opozicijo in talibani.
Od intervencije ZDA in mednarodne koalicije leta 2001 se vojna med vladnimi in mednarodnimi
silami na eni strani ter uporniškimi, talibanskimi silami na drugi strani, nadaljuje.
Afganistan je večetnična in večnacionalna država, v kateri nobena od etničnih skupin ni v absolutni
večini. Najštevilčnejši so Paštuni, ki so v Afganistanu vladali večino časa. Paštunski voditelji so
pogosto zatirali in izvajali genocid nad drugimi verskimi in etničinimi skupinami. Širjenje
sovjetskega vpliva in komunizma v Afganistan je konec sedemdesetih let destabiliziralo državo,
pripeljalo do padca tradicionalne paštunske oblasti ter prineslo več politične moči ostalim narodom;
Tadžikom, Uzbekom in Hazarom. Afganistan je danes etnično razdeljena država, v kateri Paštuni v
veliki meri podpirajo talibane in upornike, medtem ko Tadžiki, Uzbeki in Hazari tvorijo opozicijo.
Medtem ko se trenutni notranji konflikti odvijajo med dvema poloma, Paštuni in ostalimi narodi, je
tudi prebivalstvo znotraj narodov neenotno. Konflikti med paštunskimi plemeni so bili v preteklosti
pogosti. Dodatni dejavnik notranje razcepljenosti je verska razdeljenost na večinske sunite in šiite, ki
so v manjšini. Paštuni pripadajo sunitski večini. Zaradi sosledja procesov so se v Afganistanu
uveljavila ekstremna fundamentalistična gibanja. Kompleksna prebivalstvena sestava je nedvomno
pomemben dejavnik razvoja kriznih razmer. Toda ob tem se ne sme prezreti tudi drugih, zunanjih
dejavnikov, kot so na primer medetnična in medverska razmerja v sosednjih državah, odnosi med
muslimanskimi in zahodnimi družbami (še posebej ZDA) ter nenazadnje strateški pomen ozemlja
Afganistana.
Ozemlje Afganistana je bilo skozi zgodovino pomembno strateško območje, ki je zaradi svoje
prehodne in povezovalne lege v prostoru privabljalo interese sosednjih držav in velesil. Njihovo
vpletanje v regionalno in notranjo politiko Afganistana je pomemben dejavnik, ki je prispeval k
oblikovanju dolgotrajne krize in zaostrenih odnosov med posameznimi skupinami prebivalstva. Ker
razrešitvi konfliktov ni videti konca, me bo v diplomski nalogi zanimalo, kateri dejavniki so vplivali
na razvoj kriznih razmer, kakšno je stanje naravnih virov v Afganistanu in kakšne so bodoče
perspektive države.
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1.2. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
Namen diplomske naloge je s pomočjo aktualne literature preučiti Afganistan kot krizno območje,
poiskati vzroke za nastanek krize, ugotoviti potek krize ter opredeliti družbene in prostorske
posledice dolgotrajnih konfliktov in sporov.
Naloga je razdeljena na šest glavnih vsebinskih sklopov. V uvodu je predstavljena problematika
Afganistana, podani so cilji naloge, hipoteza, metode dela in opredelitev temeljnih terminov v
nalogi. Drugo poglavje je namenjeno geografskemu orisu Afganistana, tretje zgodovinskemu orisu.
V četrtem delu so predstavljene nekatere geopolitične teorije, na osnovi katerih sem ocenjevala
geopolitično vlogo Afganistana v širšem regionalnem okvirju. Peto poglavje je najbolj obširno; v
njem so predstavljeni glavni vzroki krize, oziroma notranji in zunanji dejavniki, ki so vplivali na
razvoj, potek in reševanje krize. Cilj šestega vsebinskega sklopa je preučitev naravnih in
družbenogeografskih posledic krize ter opredeliti možne smeri politično-teritorialnega razvoja
Afganistana v prihodnosti.
V diplomskem delu bom na podlagi preučevanih dejstev potrdila ali ovrgla zastavljeno delovno
hipotezo, da so na razvoj krize v Afganistanu v enaki meri vplivali tako zapletena prebivalstvena
(etnična in verska) sestava kot zunanji družbeno-politični dejavniki.
1.3. METODOLOGIJA
V diplomskem delu so uporabljene različne metode dela. Zaradi geografske oddaljenosti od države
in visoke stopnje rizičnosti, zaradi česar je obisk države odsvetovan, naloga ne vsebuje terenskih
metod in je omejena na kabinetno preučevanje. V diplomski nalogi sem analizirala dostopne knjige,
članke, statistično in kartografsko gradivo na temo Afganistana. Pri analizi sodobnih procesov in
aktualnih tematik sem uporabila tudi spletne vire. Pri uporabi teh je bila potrebna visoka stopnja
previdnosti, saj je bilo pogosto pričakovati tendencioznost avtorjev in nenatančnost podanih
statističnih navedb.
Zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj krize v Afganistanu je bil v nalogi uporabljen
multidisciplinaren pristop. Na osnovi analize zbrane literature sem izdelala geografski oris, opis
zgodovinskega razvoja in podala oceno geopolitične vloge ozemlja Afganistana. S pomočjo
literature sem opredelila tudi razvoj krize: notranje in zunanje dejavnike, ki so vplivali na razvoj
krize, kronologijo vojaških spopadov, obseg konflikta in reševanje krize ter posledice vojaških
spopadov in krize v Afganistanu.
Zaradi specifične geopolitične vloge in zapletenih etničnih in verskih razmer, je nemogoče natančno
določiti kako se bodo razmere odvijale v prihodnosti. Zato sem v zadnjem vsebinskem delu, z
uporabo deskriptivne in komparativne metode analize stanja Afganistana, ki vključuje številne
notranje in zunanje dejavnike analize: geografske, zgodovinske, politične in ekonomske, opredelila
tri možne scenarije razvoja, oziroma tri možne smeri politično-teritorialnega razvoja Afganistana.
Scenarijem je sledila SWOT analiza. S pomočjo SWOT analize sem, glede na stanje in ugotovljene
možne posledice uresničitve scenarijev, poskusila oceniti, katera od zastavljenih smeri predstavlja
bolj smiselen razvoj prihodnjih razmer v Afganistanu.
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1.4. TERMINOLOŠKI SLOVAR POGOSTO UPORABLJENIH POJMOV
»Etnije so objektivne družbene in kulturne formacije, ki jih sestavljajo pripadniki istega etničnega
izvora, jezika in historičnega izročila, kateri v kontinuitarni obliki zasedajo neko ozemlje; pripadnike
take družbene formacije, ki to naselitveno ozemlje zapustijo zaradi selitve, a ohranjajo prvotno
etnično identiteto, smemo prav tako prištevati k skupnem etnosu.« (Bufon, 2004, str. 37)
Krizno območje je območje, ki je predvsem zaradi družbenih dejavnikov doživelo nagle
fiziognomske, strukturne in funkcijske spremembe ter splošno poslabšanje stanja (globoka
gospodarska kriza, dramatične spremembe starostne, spolne in narodne sestave, sprememba
poselitve, zaostreni odnosi med različnimi skupinami prebivalstva, nastanek konfliktov ter izolacija
gospodarskih in kulturnih tokov, odnosov itd. ). Način življenja je spremenjen in prebivalstvo se
prilagaja trenutnim možnostim preživetja. Mnogo kriznih območij preide pod okrilje mednarodnih
mirovnih sil in vojaških operacij. Kriza je pogosto dolgotrajna in mnoga krizna območja ostajajo
latentna žarišča. Znano je, da območja, ki jih sestavlja več etnično-politično operedeljenih skupin,
območja labilnih političnih meja ter območja pomembnih naravnih in ustvarjenih virov v sebi
pogosto nosijo konfliktni potencial (Zupančič, 2006, str.163-167). Krizno žarišče predstavlja
nevarnost razširitve nastablinosti na širše območje in okoliške države. Ob vpletanju velesil in
vojaških blokov se lahko nestabilnosti razšijo na ves svet (Geografski terminološki slovar, 2005,
str.192).
»Narodi so etnije, ki so poleg objektivne uspešno razvili tudi subjektivno in institucionalno plat
etno-jezikovne identitete in si prizadevajo, da bi poleg visoko razvitih kulturnih osnov
samozavedanja (jezikovna standardizacija, razvita pisna in komunikacijska kultura ter šolska
izobrazba v lastnem jeziku) ustanovili tudi lastno državo ali vsaj dosegli zadovoljivo politično in
teritorialno avtonomijo.« (Bufon, 2004, str. 37)
Mudžahedini so bili afganski verski bojveniki oziroma islamski uporniki, ki so od leta 1979
bojevali versko vojno proti komunističnemu vladnemu režimu v Afganistanu in njihovim sovjetskim
zaveznikom. Mudžahedini niso nikoli gradili enotne sile, ampak so bili med seboj ločeni na sunitske
in šiitske skupine, znotraj sunitskih skupin pa pogosto deljeni na zmerne in radikalnejše muslimane.
Mudžahedini, predvsem tisti, ki so izhajali iz radikalnih sunitskih skupin (npr. Gulbuddin
Hekmatyar), so s strani pakistanske in ameriške obveščevalne agencije (ISI in CIA) prejemali mnogo
podpore v obliki vojaške opreme in denarne pomoči. Skupine mudžahideniov so pogosto gojile tudi
regionalno, plemensko ali etnično zavest, skupina pod vodstvom Tadžika Burhanuddina Rabbanija
na primer načeloma ni vključevala Paštunov in je delovala predvsem na severu države. Po odstavitvi
predsednika Najibullaha leta 1992 je med voditelji mudžahedinov izbruhnila vojna za oblast, ki so jo
leta 1996 prekinili talibani (Clements, 2003, str.174).
Talibani so predstavniki vojaškega versko-političnega gibanja, ki se je razširilo v Afganistan iz
sosednjega Pakistana. Ime izhaja iz besede talib in poimuje učence verskih šol oziroma madras, ki se
v velikem številu nahajajo v Pakistanu, prisotne pa so tudi v drugih muslimanskih državah. Talibani
so leta 1996 prevzeli oblast v Afganistanu in vzpostavili striktni radikalni islamski režim. Talibanski
vladi so mednarodno priznanje podelile le tri države: Pakistan, Savdska Arabija in Združeni arabski
emirati. Režimu so najbolj nasprotovali v Afganistanu živeči Tadžiki, Uzbeki in Hazari, ki so v
talibanih videli poskus paštunske hegemonije nad večetničnim ozemljem Afganistana. V času
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talibanskega režima so bile v Afganistanu pogosto kršene človeške pravice, oblast pa je nudila oporo
in zavetje teroristični organizaciji Al-Kaida in njenemu voditelju Osami bin Ladnu. Odklonitev
izročitve Al-Kaidinega voditelja je vodila do intervencije ZDA in koalicije, ki so z vojaškim
napadom odstavile talibanski režim. Talibanski voditelji so pobegnili v sosednji Pakistan in tam
vzpostavili svoje baze (Clements, 2003, str. 240-244).
Severna zveza je nastala leta 1992 po umiku sovjetskih enot z ozemlja Afganistana. Zveza je
vključevala različne mudžahedinske skupine, ki so nasprotovale nadaljnemu vodstvu
komunističnega predsednika Muhammada Najibullaha. Zveza je razpadla naslednjo leto, po odstopu
predesednika Najibullaha, in se ponovno vzpostavila leta 1996 po vzponu talibanov na oblast. Zveza
je bila neenotna, deljena na različne verske in etnične skupine (večinoma nepaštunske, s prevlado
Tadžikov in Uzbekov), ki jih je družil le upor proti talibanskim silam. Zvezo so podprle mnoge
države, predvsem: Iran, Tadžikistan, Uzbekistan in Rusija. Severna zveza se je pridružila
mednarodnim silam v boju proti terorizmu in talibanom leta 2001. Predstavniki Severne zveze so po
zrušitvi talibanskega režima zavzeli pomembne sedeže v novonastali vladi predsednika Hamida
Karzaia (Clements, 2003, str. 181-184).
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2. GEOGRAFSKI ORIS AFGANISTANA
2.1. FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS
2.1.1. LEGA IN POVRŠJE
Afganistan leži v notranjosti jugozahodne Aziji na stičišču treh makroregij, južne in osrednje Azije
ter Bližnjega vzhoda. Tuji viri, na primer Organizacija združenih narodov (OZN), The New
Encyclopædia Britannica, uvrščajo Afganistan v južno ali osrednjo Azijo in ne razlikujejo
jugozahodne Azije kot samostojne regionalne enote. V vsakem primeru ima Afganistan stičiščno
lego, tako v družbenem kot v fizičnogeografskem pogledu.
Država zavzema 652 225 km2 kopnega in nima dostopa do morja. Najbliže je obala Arabskega
morja, ki leži okoli 500 km južneje. Glavno mesto Kabul, ki je tudi največje mesto v državi, leži v
jugovzhodnem delu države na nadmorski višini 1800 m in je s prometnim omrežjem povezano z
večino afganistanskih provinc in sosednjimi državami na severu in vzhodu (The New Encyclopædia
Britannica, 1994, str. 25).Državno ozemlje meji na Kitajsko (75 km), Iran (909 km), Pakistan (2430
km), Tadžikistan (1206 km), Turkmenistan (744 km) in Uzbekistan (137 km) (Atlas svijeta, 2006 str.
214). Meje državnega ozemlja so bile postavljene konec 19. stoletja v obdobju rivalstva med
britanskim in ruskim imperijem (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 25).
Afganistan je gorata država. Od severovzhodnega Afganistana se proti jugozahodu razprostira skoraj
1000 km dolgo mladonagubano gorovje Hindukuš, ki sodi med najvišja gorstva sveta, saj se na
vzhodu vzpne nad 7000 m visoko, proti jugozahodu in severu pa se postopoma znižuje (Natek, 2008,
str. 214). Proti zahodu se razširja v gorovja poimenovana Bābā, Bāyan, Safīd Kūh itd. (The New
Encyclopædia Britannica, 1994, str. 25). Gorovje Hindukuš loči državo na dva dela in predstavlja
»streho« države tako v fiziognomskem, kot tudi v hidrografskem in podnebnem pogledu. Gorske
verige na vzhodu države delujejo kot orografska pregrada, ki preprečuje vdor vlažnih vetrov z
indijskega ocena v notranjost države (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 25). Težko
premostljiva gorska pregrada pa predstavlja tudi prometno in komunikacijsko oviro, kar je neugodno
za razvoj države. V grobem je površje Afganistana izrazito tektonsko in ga je mogoče deliti na tri
glavne fizično-geografske enote:
Osrednji del Afganistana tvori gorovje Hindukuš, ki predstavlja zahodni konec himalajskega
gorovja. Obsega okoli 415 000 km2 površja in tvori osrednji, najobsežnejši del države. Deliti ga je
mogoče na gorske hrbte in vmesne doline. Gorske doline so zaradi večje namočenosti gosteje
naseljeni predeli države države (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 25). Najvišji vrh
Hindukuša je Novšak (7485 m nmv). Gorovje je v osrednjem delu grajeno iz metamorfnih, na
obronkih pa iz sedimentnih kamnin (Natek, 2006, str. 214). Visokogorski prelazi kot sta Shībar in
Kajberski prelaz so strateškega pomena, saj povezujejo indijsko podcelino z osrednjo Azijo (The
New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 25).
Od vzhoda Irana se preko severnega roba Afganistana do obronkov Pamirskega gorovja širi okoli
104 000 km2 nižjega, bolj uravnanega površja in rodovitnega gričevja (obronki Hindukuša), ki se
spušča proti dolini reke Amu Darja. Povrečna nadmorska višina površja je okoli 600 metrov. Na
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drugi strani reke Amu Darja se površje nadaljuje v obsežno osrednjeazijskego nižavje. Nižji, severni
del Afganistana je intenzivno obdelan in gosto poseljen. Poleg rodovitne prsti regija razpolaga tudi z
bogatimi nahajališči mineralnih virov, predvsem zemeljskega plina (The New Encyclopædia
Britannica, 1994, str. 25).
Južno od Hindukuša, oziroma med Hindukušem in goratim Balučistanom, se podobno kot še
ponekod v Iranu, nahaja obsežna kotlina, ki v Afganistanu pokriva okoli 130 000 km2 površja. Od
tega ¼ zavzema planota Registan (peščena puščava), ki leži v jugovzhodnem delu območja.
Zahodno od Registana se nahaja manjša puščavska planota Mārgō (slana puščava in stepa).
Povprečna nadmorska višina površja regije znaša okoli 900 m. Številne reke, ki odmakajo Hindukuš
prečkajo jugozahodne planote (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 27) in se stekajo v
slana jezera (npr. reka Helmand v Sistanska jezera) ali presahnejo v puščavi. Območje je
brezodtočno. Puščavski in polpuščavski svet na jugu in zahodu geološko in geografsko pripada
Iranskemu višavju (Natek, 2006, str. 214) in je zaradi sušnosti najredkeje poseljen (Atlas svijeta,
2006, str. 214).
Karta 1: Afganistan

Vir: Universal Atlas of the world, 2005, str. 244
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Mladonagubano gorovje Hindukuš in pogosti potresi so pokazatelji aktivne tektonike na tem
območju. Afganistan leži na robu evrazijske plošče, med konvergentno cono evrazijske in indijske
plošče na zahodu ter evrazijske in arabske plošče na vzhodu. Močnejši in katastrofalni potresi se
pogosto pojavljajo v jugovzhodnem delu države (območje Badahšāna). Redkeje se močni potresi
pojavljajo v zahodnem in severnem delu, osrednji del pa velja za seizmično umirjeno območje
(Favre, Monowar Kamal, 2004).
2.1.2. PODNEBJE
Afganistan leži v notranjosti celine, izven dosega maritimnih zračnih mas. Ima suho celinsko
podnebje s hladnimi zimami in vročimi poletji, ki je zaradi visokih nadmorskih višin močno
modificirano. V visokih osrednjih predelih ima gorsko podnebje z mrzlimi zimami in relativno
hladnimi poletji, na severu in jugozahodu puščavsko podnebje (Natek, 2006, str. 214). V nižjih
gorskih predelih na obronkih Hindukuša prevladuje zmernejše celinsko podnebje s še vedno izrazito
letno amplitudo in nizko količino padavin, od okoli 150 mm do 300 mm (Atlas svijeta, 2006, str.
214). V Kabulu na primer pade povprečno 309 mm padavin letno, povprečna januarska temperatura
je -2,7 oC, julijska pa 25 oC (Müller, 1983, str. 151).
Graf 1: Klimogram mesta Herāt
(stepsko podnebje-BSk)

Graf 2: Klimogram prelaza Sālang (stepsko podnebjeBSk, modificirano v gorsko-H)
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Graf 3: Klimogram mesta Kandahār (puščavsko
podnebje -BWh)
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Količina padavin se načeloma povečuje od zahoda proti vzhodu, kar je pogojeno predvsem z
višanjem površja. Sušnost in vročina naraščata z nižanjem nadmorskih višin, torej proti severu in
proti jugu. Na splošno je za Afganistan značilno variiranje in neredno pojavljanje padavin skozi leto.
Največ dežja oziroma snega pade pozimi in spomladi, od decembra do aprila, ko vegetacija še
miruje. Sneg se na višjih nadmorskih višinah zadržuje vse leto, snežna odeja pa je v zimskih mesecih
pogosto debelejša od dveh metrov (obilnejša je na vzhodu) (Favre, Monowar Kamal, 2004).
Gore na meji s Pakistanom (JV države) so pod vplivom poletnega monsuna, ki prinaša tropske
zračne mase z jugovzhoda. Včasih te zaidejo tudi v osrednji in južni del države ter prinašajo vlažno,
pogosto deževno vreme (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 27). Gore so za državo velika
prednost, saj prejemajo obilo padavin npr. visoki predeli Hindukuša prejemejo do 1200 mm in več
padavin letno (Atlas svijeta, 2006, str. 214). Zaradi snežne retenzije na visokih nadomorskih višinah
gore ob topljenju snega spomladi in poleti dovajajo rekam vodne zaloge in skrbijo za njihovo
vodnatost v poletnih mesecih (Favre, Monowar Kamal, 2004). Na gorskem prelazu Sālang severno
od Kabula beležijo največje količine padavin s povprečno letno vrednostjo okoli 1340 mm (The New
Encyclopædia Britannica, 1994, str. 27). Najmanj padavin, povprečno pod 170 mm letno, pade na
jugozahodu države (Natek, 2006, str.214), v Farāhu na primer pade povprečno 76 mm padavin letno
(The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 27), in severu.
Afganistan pogosto prizadenejo suše, ki so zlasti posledica izostanka padavin v zimskem obdobju
(Favre, Monowar Kamal, 2004). Sušnost predstavlja največjo oviro za kmetijsko dejavnost in
gostejšo poselitev prebivalstva, pojav izjemno sušnih obdobij pa sili prebivalstvo k izselitvi (Gams,
2001).
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Karta 2: Povprečna letna količina padavin

Vir: Favre, Monowar Kamal, 2004 (cit. po National Atlas of the Democratic Republic of
Afghanistan, 1984. Varšava, GEOCART)
2.1.3. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Afganistan je celinska država, ki pa ima zaradi dobro namočenega osrednjega dela sorazmerno gosto
rečno mrežo in je izrazito povirna država.
Največje reke so Amu Darja (antično poimenovan Oxus), Helmand, Harīrūd in Kābul. Najdaljša
reka v Afganistanu je Helmand, dolžine 1150 km (Natek, 2006, str. 214). Večina rek izvira v
gorovju Hindukuš, ki predstavlja glavno razvodnico v državi. Površje severno od Hindukuša (okoli
241 000 km2 površja) se odmaka v reko Amu Darja (oziroma njen povirni del Pjandž), ki izvira v
Pamirskem gorovju in se izliva v zaprto Aralsko morje (The New Encyclopædia Britannica, 1994,
str. 27). Večji del površja južno od Hindukuša sodi v brezodtočno območje, v katerem večina rek, ki
tečejo proti jugu (reka Helmand) in zahodu (reka Harīrūd), konča na dnu suhih dolin ali v slanih
jezerih in močvirjih. Vode iz skrajnega vzhodnega dela odtekajo v reko Ind, ki se izliva v Arabsko
morje (reka Kābul, reka Goumal) (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 27).
Vodotoki, ki izvirajo v Hindukušu, imajo maksimum spomladi ob taljenju snega in minimum poleti
in jeseni. Reke, ki izvirajo visoko v pamirskem in nuristanskem gorovju, kjer se nahajajo ledeniki,
imajo maksimum rečnega pretoka poleti, ko so temperature dovolj visoke, da se visokogorski
ledeniki pričnejo topiti, in minimum pozimi, ko zmrzuje. Primeri teh rek so Amu Darja, Konkče,
Kona, Alīngār in Panjshīr. Na vzhodu imajo reke, zaradi vpliva indijskega poletnega monsuna, dva
maksimuma v rečnem pretoku; primarni se pojavi v obdobju od januarja do marca, sekundarni pa od
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julija do septembra. Občasno se pojavljajo hudourniški potoki, ki tečejo le v času nalivov pozno
pozimi in zgodaj pomladi ter pogosto poplavljajo (Favre, Monowar Kamal, 2004).
V Afganistanu so večja jezera redka. Najpomebnejša sta jezeri Sāberī na jugozahodu in Āb-e Estāde
na jugovzhodu (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 27).
Afganistanske reke imajo veliko hidroenergetskega potenciala in so pomembne za namakanje
(Harīrūd, Helmand, Amu Darja in druge), redke pa tudi primerne za plovbo (Amu Darja). Zaradi
namakanja in črpanja vode imajo reke zmanjšan naravni vodotok.
Karta 3: Večje reke v Afganistanu

Vir: Afghanistan’s environment, 2008
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2.1.4. PRST IN RASTJE
Geografska lega, oddaljenost od morja in visoke nadmorske višine pogojujejo tudi prsti in rastlinsko
odejo. Na prostranih planotah v južnem in zahodnem delu Afganistana prevladuje puščava, prst pa se
je na goli kamninski osnovi razvila le tam, kjer je dovolj vode, oziroma v bližini rek, ki tečejo z gora
proti nižjemu svetu na jugu in zahodu. V Afganistanu prevladujejo slabo razvite prsti: jermosoli in
arenosoli (Soil map of the world, 1977). Zaradi pomanjkanja vode je rastje v južnem in še posebej v
zahodnem delu skromno, omejeno na travnate in grmičaste stepe. Sušne planote za kratek čas
ozelenijo le v času zgodnjega pomladanskega dežja. Proti severu se količina padavin povečuje in
rastje postaja bujneše (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 27). V osrednjem gorstvu, kjer
površje ni golo, so razviti litosoli, rankerji in kserosoli, na vzhodu pa se pojavljajo kambiosoli (Soil
map of the world, 1977).
Zaradi velikih naklonov na pobočjih pogosto vlada erozija, še posebej na območjih, ki so pod
vplivom monsuna in prejemajo obilo padavin. Večja količina padavin omogoča bujno rastje v teh
predelih npr. na vzhodu, v regiji severno od Jalālābāda. V višjih predelih prevladujejo gozdovi
iglavcev, borovcev in jelk, ki segajo tudi nad 3000 m nmv. Nižje predele poraščajo gozdovi hrasta,
oreha, jelše, jesena in raznovrstnega grimčevja (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 27).
Na severu puhličaste nanose in rečne vršaje pokrivajo rodovitne prsti, vendar le tam, kjer je urejeno
namakanje. Drugače pa podobno kot na jugu in zahodu prevladujejo slabo razvite prsti, jermosoli,
arenosoli ter kserosoli. Na njih prevladuje nizka stepa in polpuščava, oziroma obdelovalne površine,
kjer je človek uredil namakanje.
Pred vojno so bile na severu obsežne namakalne površine, ki so danes v veliki meri zapuščene ali v
slabem stanju (Natek, 2006, str. 214; Soil map of the world, 1977). Zaradi izseljevanja in
prekomerne paše se je skrčil obseg rodovitnega sveta. Velik del gozdov, ki so nekdaj segali do
nadmorske višine 1700 metrov, je bil uničen. Tako gozdovi danes pokrivajo le še okoli dva odstotka
površja, deforestacija pa je močno pospešila erozijo prsti na golih strmih pobočjih. Na jugozahodu
države in na namakalnih površinah, kjer je zaradi sušnosti izhlapevanje zelo intenzivno, pa
predstavlja problem zasoljevanje ( Natek, 2006, str. 214; The New Encyclopædia Britannica, 1994,
str. 27).
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Karta 4: Prsti v Afganistanu

Vir: Soil map of the World, 1: 5 000 000, 1977

2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKI ORIS AFGANISTANA
2.2.1. POSELITEV
Afganistan je redko in neenakomerno poseljena država. Gostota prebivalstva znaša okoli 40
preb./km2 (Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 44). Večina prebivalstva, skoraj 80 odstotkov,
živi v ruralnih predelih, vendar pa zaradi hitro rastoče urbanizacije, delež mestnega prebivalstva
strmo narašča (Demografic Yearbook 2008). Najgosteje je poseljen jugovzhodni del države in
ravnina na severu (Natek, 2006, str. 214). Visoke gore osrednjega Afganistana in puščave na jugu ter
jugozahodu pa so zelo redko poseljene (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 28). Zaradi
vojne, uničenih mest, vasi in slabih preživetvenih pogojev je veliko Afgancev zapustilo domove.
Tako na bi bilo leta 2002 notranje razseljenih več kot milijon ljudi, okoli 4 milijone Afgancev pa naj
bi bilo v begunstvu, večinoma v Pakistanu in Iranu (The Stateman's Yearbook 2003, 2002).
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Karta 5: Gostota poselitve v Afganistanu

Vir: Atlas svijeta za 21.stol., 2003, str. 480
Tip naselij na podeželju je močno odvisen od gospodarske izrabe. V nižjih predelih, na dnu večjih
rek, kjer je omogočeno namakalno kmetijstvo, je gostota poselitve višja in prevladujejo strnjena
naselja, ki imajo podobo majhnih utrdb. Na višjih predelih ter v gorskih dolinah, kjer je zemlje
primerne za kmetijsko rabo manj in je razširjena živinoreja, je poselitev razpršena, v obliki zaselkov
in samotnih kmetij (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 28-29). Nomadizem je še vedno
precej razširjen na puščavskem jugu države in na planinskih pašnikih v Hindukušu poleti. (Natek,
2006, str. 215). Nomadi se selijo v skupinah (plemena ali klani) in sledijo sezonski paši. Živijo v
šotorih (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 29).
Afganistanska mesta imajo več tisoč let staro urbano tradicijo, npr. mesta Balh (v preteklosti
poimenovano Baktra), Kabul, Kandahār (v bližini arheološka najdbišča zgodnjih urbanih naselbin:
Deh Murasi, Said Kuala, Mundigak) in nekatera druga.V zadnjih desetletjih Afganistan doživlja
hiter proces urbanizacije. Od leta 2002 do 2006 je delež urbanega prebivalstva porasel za 2 odstotka
in v letu 2006 znašal 21,5 odstotka. Leta 2009 je v afganistanskih mestih živelo 24 odstotkov
celotnega prebivalstva (Demografic Yearbook, 2009). Na širitev mest v zadnjih letih vplivajo tudi
vračajoči tokovi beguncev. Večina urbanih naselij se nahaja na robu države, oziroma na obrobju
Hindukuša in v dolinah večjih rek, povezuje pa jih glavna cesta (prometna žila Afganistana), ki v
obliki poligona poteka od Kabula jugozahodno do Kandahārja, zatem zavije severozahodno proti
Herātu, severovzhodno do Mazār-e Šharīfa in se v jugovzhodni smeri vrača v Kabul (The New
Encyclopædia Britannica, 1994, str. 28). Najštevilčnejša mesta so Kabul, Kandahār, Herāt in Mazāre Šharīf (Demografic Yearbook 2008). Kabul je glavno administrativno, gospodarsko in kulturno
središče države, locirano južno od Hindukuša na križišču trgovskih poti med indijsko podcelino in
osrednjo Azijo ter na stiku Bližnjega in Daljnega vzhoda (The New Encyclopædia Britannica, 1994,
str. 28).V zadnjih štiridesetih letih se je število prebivalstvo Kābula pošesterilo (Afghanistan
environment...2008).
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Tabela 1: Največja mesta
mesto
št.preb.
Kabul
2 536 300
Kandahār
450 300
Herāt
349 000
Mazār-e Šharīf 300 600
Kondūz
264 100
Pol-e Homrī
180 800
Jalālābād
168 600
Baālān
149 300
Āaznī
141 000
Maimana
67 800
Vir : Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 44
2.2.2. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Leta 2006 je v Afganistanu živelo 26 088 000 ljudi (Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 44).
Prebivalstvo kljub kriznim razmeram hitro narašča. Po podatkih OZN v letu 2009 Afganistan šteje
28 149 900 prebivalcev. Povprečna letna rast prebivalstva (2005-2010) pa je bila ocenjena na 3,4
odstotke (Demographic Yearbook, 2009). Rast prebivalstva se povečuje tudi zaradi vračajočih
beguncev. Od leta 2002-2008 se je, po podatkih UNHCR, v državo vrnilo 4 351 307 afganskih
beguncev (UNHCR, 2009).
Graf 5: Rast števila prebivalstva v Afganistanu (po ocenah OZN)
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Vir: Demographic Yearbook, 2009
Afganistan ima mlad demografski režim, saj je skoraj polovica prebivalstva (46,1 %) mlajša od 15
let. Delež prebivalstva, starejšega od 60 let, je zelo nizek (3,8 %). Pričakovana življenjska doba
žensk in moških je le 44 let (Demographic Yearbook, 2009).
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2.2.3. ETNIČNA IN JEZIKOVNA SESTAVA
Afganistan ima zelo pestro etnično, kulturno in jezikovno sestavo, kar je posledica zgodovinskega
razvoja in tisočletja trajajočih migracij ter invazij različnih ljudstev na ozemlje države (Dravidov,
Indoarijcev, Grkov, Skitov, Arabcev, Turkov in Mongolov) (The New Encyclopædia Britannica,
1994, str. 29). Na ozemlju Afganistana je torej skozi zgodovino prevladovala mnogoetnična sestava
prebivalstva. Klub dejstvu, da so se različna ljudstva med seboj pomešala in v neki meri prevzela
drugo kulturo in jezik, so obstoječe skupine prebivalstva večinoma ohranile svojstveno etnično in
kulturno podobo do današnjih dni, ko državo poseljuje okoli 20 večjih in 30 manjših etničnih skupin,
ki skupaj govorijo več kot 30 jezikov (Ewans, 2005). Uradna jezika Afganistana sta perzijski,
poimenovan darijščina (govorijo ga Tadžiki, Hazari, Ajamaki in Kizilbaši, pa tudi druge etnične
skupine), in paštu (jezik Paštunov), ki sta indoevropskega, natančneje indo-iranskega oziroma
iranskega porekla. Oba se zapisujeta z arabsko pisavo (Atlas jezikov, 1999; The New Encyclopædia
Britannica, 1994, str. 29). Perzijski jezik govori okoli polovica prebivalstva, paštu pa približno 40
odstotkov prebivalstva. Okoli 5 odstotkov prebivalstva govori uzbeški jezik (Fischer Weltalmanach
2009, 2008, str. 44), ki spada med turške, oziroma altajske jezike. Ostale manjše skupine govorijo
druge jezike indoevropskega in altajskega izvora. Turkmeni na primer govorijo turkmenski jezik, ki
prav tako sodi v turško oziroma altajsko skupino jezikov; Belučijci govorijo beluški, ki je iranskega
izvora; indijske jezike govorijo v skrajnem severovzhodnem delu države (Atlas jezikov, 1999; The
New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 29).
Na osnovi topografskih, nacionalnih in etnično-jezikovnih značilnosti je mogoče deliti Afganistan na
vsaj šest pripadajočih regij. Vzhodni del severnega Afganistana gradijo gore in visoke planote, ki so
večinoma poseljene s Tadžiki. Zahodni, nižji in bolj uravnan severni del, je etnično pestrejši,
poseljujejo pa ga Uzbeki in Turkmeni. Gorska regija Hazarjat v osrednjem delu države je zaradi
slabih transportnih in komunikacijskih povezav najbolj izoliran predel države. V njej prebivajo
Hazari. Južni del države je mogoče dalje deliti na kabulsko, kandahārsko in herātsko regijo. V
kabulsko regijo sodi območje porečja reke Kābul in visokih gor vzhodnega Afganistana do reke
Goumal, ki je poseljeno s Paštuni, Tadžiki in Nuristanci. Regija ima vlogo glavnega povezovalnega
središča države. Sušna kandahārska regija na jugu države je redko poseljena, razen mesta Kandahār,
ki leži v rodovitni oazi. V njej prevladujejo Paštuni iz plemena Durani, prisotne pa so še druge
manjše skupine, na primer Belučijci in Brahuji. Zahodni del države, herātsko regijo, v glavnem
poseljejo Tadžiki, Paštuni in Čahar Ajmaki (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 28).
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Karta 6: Etnična sestava Afganistana

Vir: Gams, 2001, str. 39
Glavne etnične skupine v Afganistanu so: Paštuni, Tadžiki, Hazari, Uzbeki, Čahar Ajmaki (perzijsko
govoreča nomadska skupina), Turkmeni, Belučijci, Brahuji, Nuristanci in Kirgizijci.
Graf 6: Narodnostna sestava Afganistana (delež celotnega prebivalstva)
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Vir: Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 44
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Paštuni so najštevilčnejši narod v Afganistanu, saj štejejo okoli 12,4 milijona prebivalstva (Fischer
Weltalmanach 2009, 2008, str. 44). V poznem 19. stoletju je bila, po zahtevah indijsko-britanskega
imperija, postavljena južna in vzhodna (Durandova) meja Afganistana, ki je razdelila paštunski
narod na dve državi. Tako v sosednjem Pakistanu živi skoraj 24 milijonov Paštunov in zastopajo
drugi najštevilčnejši narod v državi (Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 370).
Afganski Paštuni se delijo na dve obsežni plemenski skupini, Durane in Gildžaje. Pripadnikom
paštunske skupine v Iranu in drugih sosednjih državah pravijo Afganci, v Indiji in Pakistanu pa jih
imenujejo Patani. Paštuni govorijo jezik paštu (Ljudstva sveta, 1980, str. 374). Od leta 1747, ko je
Ahmad Shah Abdali (Durani) združil afganska plemena in zgradil obsežni afganski imperij, je oblast
pripadala duranskim kraljem, amirjem. Paštuni so kot nosilci politične moči v državi izključili ostale
skupine. Vendar pa se je državni ustroj do neke mere poperzil že v času naslednika Ahmada Shaha,
ki je preselil prestolnico iz Kandahārja v Kabul, kjer so v večini živeli Tadžiki. Glavni jezik je bil
tadžiški oziroma perzijski, ki se danes imenuje darijščina. Kizilbaši, perzijsko-turški vojaki, so
kmalu zasedli pomembna upravniška mesta. Paštuni so v preteklosti redko živeli v mestih. Po uvedbi
nove vladne politike, ki je spodbujala paštunizacijo, se je njihov delež v mestih povečal. Živijo v
goratih in nepriljudnih predelih, ki jih na vzhodu meji dolina reke Ind, na zahodu pa prehajajo v
visoke gole gorske planote. Doline imajo suho subtropsko, višji predeli pa suho in zmerno podnebje.
Zaradi pomanjkanja padavin prevladuje stepsko rastje, medtem ko gore, izpostavljene poletnim
monsumom, prekrivajo mogočni smrekovi in cedrovi gozdovi. Večina Paštunov je stalno naseljenih
in se ukvarjajo s samooskrbnim poljedelstvom. Durani živijo večinoma v regijah med Kandahārjem
in Herātom, Gildžaji pa v Paktiji in Nangarhārju ter v okoliških regijah in hribovitih predelih na
vzhodu države.
V paštunski družbi vlada strog zakon časti-paštu (pahto), ki temelji na več principih, in sicer
maščevanju, gostoljubnosti, zavezništvu in odpuščanju. Spore rešujejo preko obstoječega sistema
nadomestil, poimenovanega paštunvali, ki določa vrednost škode oziroma odškodnine v enotah
(kunih) (Ljudstva sveta, 1980, str. 372-385). Iz tega izhaja, da Paštuni poleg prakticiranja
muslimanske religije upoštevajo še lastni zakonik, prilagojen plemenski družbi. Osnovna celica
paštunske družbe je »qawm«, ki jo sestavlja razširjena družina, vas ali širša entiteta, lahko pa tudi
kasta ali religiozna skupina. »Qawm« spodbuja sodelovanje in podpiranje ter nudi varnost in zaščito
svojim prebivalcem.Oblast »qawmov« je mešanica avtokracije in demokracije, deloma v rokah
vplivnih voditeljev, kanov, deloma parlamenta (jirge), ki ga zastopajo vsi odrasli moški. Posledično
primarna lojalnost tradicionalnih Paštunov pripada ožjim družbenim skupinam, občutek pripadnosti
državi pa je šibek. Tradicionalni Paštuni so tako do države in njenih poskusov modernizacije razvili
precej negativen odnos. V preteklem stoletju je postalo očitno, da afganistanska oblast ne podpira
naravnega razvoja tradicionalne družbe oziroma ji celo nasprotuje. Namesto tega vzpostavlja
moderno urbano državo z zahodnim pridihom, novimi vrednotami in institucijami, ki so prebivalcem
vse prej kot domače (Ewans, 2005).
Vloga Paštunov je v današnjem konfliktu ključna, saj velik del talibanov in upornikov izhaja iz te
etnije. Nevarnost, da bi Paštuni vpletanje Zahoda in vladne poskuse modernizacije dojeli kot napad
na lastno družbeno ureditev, vero ali celo etnijo, se v zadnjih letih, z vse večjo rekrutacijo Paštunov
v uporniške sile, veča.
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Karta 7: Narodnostno ozemlje Paštunov oziroma Paštunistan

Vir: ICOS: Pashtunistan map, 2008
Tadžiki tvorijo drugo največjo etnično skupino v Afganistanu, v katerem jih živi okoli 5,2 milijona.
V sosednjem Tadžikistanu jih prebiva približno enako število (5,3 milijonov). Dobrih 1,3 milijona
jih živi v Uzbekistanu (Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 492), približno enako število pa še v
drugih državah osrednje Azije. Najbolj izrazita tadžiška območja v Afganistanu so Badahšān in
vzhodni Hindukuš, Vāhān in osrednje predgorje in ravnice afganistanskega Turkestana. Čeprav
Tadžiki prevladujejo na vzhodnem delu, Uzbeki pa na zahodnem delu severnega Afganistana, so se
le ti skozi zgodovino precej pomešali. Tadžiška ozemlja so pogosto gorske oaze in doline na severu
in jugu, ki omogočajo Tadžikom namakalno in tržno poljedelstvo, v višjih legah pa prevladujejo
visokogorski pašniki (Ljudstva sveta, 1980, str. 366-371).
Tadžiki govore tadžiški jezik, ki spada v skupino indoiranskih oziroma iranskih jezikov (Atlas
jezikov, 1999). Tadžiki v Afganistanu uporabljajo arabsko pisavo. Po veroizpovedi so večinoma
suniti (Ljudstva sveta, 1980, str. 366-371), deloma tudi šiiti.
Tadžiki so potomci starodavnih naseljencev Khorasana in Sistana (Clements, 2003, str. 239).
V primerjavi z večino Paštunov ne živijo v plemenskih skupnostih. Precejšen del Tadžikov živi v
mestih, predvsem v Kabulu, ki je prvotno, do leta 1776, veljal za tadžiško mesto. Večino
prebivalstva v Kabulu še danes tvorijo Tadžiki, ki zasedajo pomembna poslovna in administrativna
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mesta. Tadžiki, živeči v perifernih predelih države, se ukvarjajo z gorskim kmetijstvom in
pašništvom. Zunaj kmetijske sezone jih je velik delzaposlenih v bližnjih industrijskih obratih. Kljub
višji ravni izobrazbe glede na ostalo prebivalstvo Tadžiki, razen kratkega obdobja v letu 1928, nikoli
niso imeli politične oblasti v svojih rokah. Nekaj več politične moči so pridobili po letu 1978, in
sicer predvsem po zaslugi vojaškega voditelja Ahmada Shaha Masooda in Burhanuddina Rabbanija.
Slednji je od leta 1992 do leta 1996 predsedoval Afganistanu.Tadžiki zasedajo vplivna mesta v
današnji kabulski vladi (Clements, 2003, str. 239-240).
Hazari so edini od večjih narodov, ki živi le v Afganistanu, medtem ko v sosednjih državah ne
predstavlja bistvenega deleža prebivalstva. S 3,9 milijoni prebivalcev zastopajo tretji najštevilčnejši
narod v Afganistanu (Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 44). Hazari živijo v osrednjem gorskem
predelu, imenovanem Hazarajat, in provinci Badahšān. Njihov izvor ni popolnoma jasen.
Najverjetneje so mešanega rodu in potomci zaporednih valov turško-mongolskih osvajalcev, ki so
naselili v Afganistanu v 13., 14. in 15. stoletju ter se pomešali z domačimi plemeni. Govorijo
hazaragi, perzijski jezik z mnogimi vplivi mongolskega in turškega jezika (Ljudstva sveta, 1980, str.
400-403). Večina Hazarov je po veroizpovedi šiitov, zaradi česar so bili skozi zgodovino
Afganistana s strani paštunske oblasti pogosto diskriminirani in zatirani.
Hazari so se uspešno branilni in ohranjali svojo neodvisnost vse do leta 1892, ko jih je premagal
tedanji duranski kralj Abdur Rahman in jih podredil afganistanski administraciji. Hazari so pod
nadvlado Paštunov izgubili svojo nekdanjo družbeno moč in ureditev. Paštunska oblast je
vzpostavila svojo lokalno administracijo, uvedla nadzor nad ozemljem Hazarov, pogosto zavzela
njihovo zemljo in jo predala Paštunom. Večina Hazarov se preživlja s poljedelstvom (v predelih, kjer
je omogočeno namakanje) in govedorejo. Živijo v strnjenih naseljih, ki jih obdajajo namakalne
površine. V drugi polovici 20. stoletja se jih je velik odstotek preselil v mesta, v katerih so del
nižjega razreda (Ljudstva sveta, 1980, str. 400-403). Od sedemdesetih let dalje se je njihov družbeni
status nekoliko izboljšal, vendar pa Hazarajat ostaja opuščeno območje, brez fizične infrastrukture in
možnosti zaposlitve (Library of Congress-Federal Research Division, 1997).
Uzbekov v Afganistanu je okoli 1,3 milijona. V sosednjem Uzbekistanu jih živi dobrih 19 milijonov,
v Tadžikistanu skoraj milijon in še nekaj več sto tisoč v sosedenjem Turkmenistanu (Fischer
Weltalmanach 2009, 2008, str. 483). Velik del Uzbekov se je priselilo v Afganistan v tridesetih letih
prejšnega stoletja v begu pred podreditvijo moskovski upravi oziroma pred kolektivizacijo in
centralizacijo. Drugače so Uzbeki predstavljali dominantno silo na ozemlju severnega Afganistana
že v 16. stoletju. Konec 19. stoletju je emir Abdur Rahman podredil Uzbeke afganistanski vladi.
Zaradi pospešenega priseljevanja Paštunov na sever, ki je trajalo celo 20. stoletje, so Uzbeki na
ozemljih, ki so jih nekoč obvladovali, postali manjšina. Nekaj politične moči so si Uzbeki pridobili
po zaslugi vojaškega vodja Abdula Rashida Dostuma, ki je bil eden glavnih voditeljev koalicijskega
boja proti talibanskemu režimu, Severne zveze (Clements, 2003, str.216).
V afganistanskih vaseh Uzbeki pogosto živijo skupaj s Tadžiki, vendar v ločenih četrtih. Ukvarjajo
se s poljedelstvom in govedorejo, velik del pa jih živi v mestih, kjer slovijo kot uspešni obrtniki,
zlatarji, cinarji, lončarji, draguljarji in usnjarji (Ljudstva sveta, 1980, str. 354-359). Uzbeška družba
je striktno patriarhalna, ključno avtoriteto predstavljajo voditelji, kani. Uzbeki se poročajo znotraj
svojih plemen oziroma znotraj etnije. Poroke s Paštuni strogo obsojajo (Clements, 2003, str. 261)
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Kjer prevladujejo Tadžiki, Uzbeki opravljajo manjvredne poklice in obratno. Odnosi med njimi so
bili v preteklosti pogosto zaostreni. Uzbeki so po verski pripadnosti hanafijski sunitski muslimani,
kot večina prebivalstva v Afganistanu (Ljudstva sveta, 1980, str. 354-359). Govorijo uzbeški jezik,
ki je turškega oziroma altajskega izvora (Atlas jezikov, 1999). Uzbeki so v Afganistanu
najštevilčnejša skupina, ki govori jezik turškega izvora in so si v preteklosti prizadevali, da postane v
državi enakovreden jezik perzijskemu in paštuju (Ljudstva sveta, 1980, str. 354-359).
Turkmeni so podobno kot Uzbeki turškega izvora in sunitske veroizpovedi. Njihov jezik,
turkmenski, spada v turško jezikovno skupino. V Afganistanu jih živi do 400.000, večinoma na
severozahodu države. Velik del se jih je priselil od konca 19. stoletja naprej, v begu pred rusko
okupacijo turkmenskih ozemelj, vzhodno od afganistanske meje. Živijo na območju od province
Balh do Herāta in se preživljajo s kmetijstvom in obrtjo (preproge) (Clements, 2003, str. 248).
V Afganistanu živi še mnogo drugih etničnih skupin: Ajmaki, Arabci, Kirgizijci, Nuristanci,
Belučijci, Brahuji, Kizilbaši itd.
2.2.4. VERSKA SESTAVA
Afganistan je po novi ustavi, sprejeti leta 2004, islamska republika. Okoli 99 odstotkov Afgancev je
muslimanov, od tega jih je več kot štiri petine sunitov hanafijske veje. Okoli 15 odstotkov jih je
šiitov (Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str.44), predvsem Hazari, Kizilbaši, deloma tudi Tadžiki.
Poleg muslimanov je v državi še nekaj tisoč hindujcev in sikhov (The New Encyclopædia
Britannica, 1994, str. 29).
.
Graf 7: Verska sestava prebivalstva v Afganistanu
1% DRUGI
15% ŠIITI

84% SUNITI

Vir: Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 44
Kulturna in družbena podoba Afgancev je neločljivo povezana z versko podobo. Vera oziroma
verski voditelji so pogosto vplivali na politične odločitve v Afganistanu. Skupna vera, islam, je bil
temeljni dejavnik, ki je povezoval Afgance v uporu proti okupatorskim težnjam britanskega imperija
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in kasneje SZ. Afganci so te vojne razumeli kot boj med verniki in neverniki, skratka kot verske
vojne. Islamska razdvojenost pa je bila tudi dejavnik polarizacije v regiji. Med sovjetsko okupacijo
je v uporu šiite podpiral Iran, sunite pa Pakistan, Savdska Arabija in Zahod.
Tradicionalno so afganski muslimani močno vezani na lokalno ali vaško mošejo, ki jo vodi lokalni
mula. Mula ima vsestransko vlogo, od izpolnjevanja religioznih obveznosti do poučevanja in
zdravljenja. V lokalni skupnosti uživa močno podporo, četudi sta njegovo znanje in izobrazba
pogosto šibka. V primerjavi z mulami imajo nekoč družbeno vplivni ulame ali »mawlawisi« versko
izobrazbo, temelječo na religioznem zakoniku, šeriatskem pravu, vendar pa so v 20. stoletju z
razvojem države postoma izgubili vodilne pristojnosti. Kljub temu se je njihova vloga zunaj mest
izkazala za nezanemarljivo predvsem v uporništvu proti sovjetskemu okupatorju in kasneje v
formiranju talibanov in vodstvu madras. V Afganistanu deluje tudi sekta oziroma bratovščina
sufijev, ki je bolj usmerjena v osebno in duhovno življenje kot v ustaljeno prakticiranje islama. Med
njimi je kar nekaj pripadnikov, ki imajo ali so imeli v državi precejšno politično moč. Sufisti so bili
prav tako udeleženi v uporniških gibanjih in pri formiranju narodnoosvobodilnih front. Od
tradicionalne afganske verske kulture odstopa današnji pojav islamskega gibanja. Njegovi voditelji
izhajajo iz vladnih šol, ki so bili v preteklem času ustanovljeni s strani Fakultete islamskega prava v
Kabulu, številni pa so se izobraževali tudi v tujini, na primer na Univerzi Al Azhar v Egiptu, kjer so
bili pod vplivom islamskega gibanja Muslimanski bratje. Jedro islamskega gibanja se nahaja v
protestu proti zahodnem prepričanju, da Afganistan potrebuje takšno politično ureditev, ki bo
skladna z modernim svetom in s pomočjo katere bo kot nacionalna država lahko dosegel podoben
razvoj, kot so ga dosegle države Zahoda (Ewans, 2005).
2.2.5. DRŽAVNA UREDITEV
Po ustavi, ki jo leta 2004 sprejela Velika narodna skupščina, »Loya Jigra«, je Afganistan
muslimanska republika. Predsedniške volitve se izvajajo vsakih pet let, volilno pravico pa imajo vsi
polnoletni državljani. Dvodomno narodno skupščino sestavljajta Narodni zbor, Wolesi Jirga (do 250
odposlancev, ki jih na splošnih volitvah izvolijo za štiri leta), in Zbor starešin, Mešrano Jirga (2/3
članov izvolijo sveti provinc za štiri leta; 1/3 pa izbere predsednik republike) (Natek, 2006, str. 214).
Sedež oblasti je v Kabulu, ki je glavno mesto Afganistana od obdobja vladavine Timurja Shaha
(1773-1793). Do oblasti Abdurja Rahmana (1880-1901), ki je širil centralno (kabulsko) oblast preko
ozemlja Afganistana, so afganske province uživale visoko stopnjo avtonomije, vladali pa so jim
različni knezi. V začetku 20. stoletja je bila država razdeljena na 5 glavnih in 4 manjše province.
Današnji koncept kompleksne razdelitve države na province, okraje in občine je bil uveljavljen z
novo ustavo leta 1964 (Clements, 2003, str.3). Afganistan je bil leta 2009 razdeljen na 34 provinc
oziroma regij (Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 44), ki so se delile na pet do petnajst okrajev
(AIMS, 2007).

28

Tanja Plešivčnik

Političnogeografska analiza Afganistana

Karta 8: Upravna razdelitev države na province in okraje

Vir: AIMS, 2007
2.2.6. GOSPODARSTVO
V letu 2006 je BDP Afganistana znašal 8 399 milijard ameriških dolarjev (brez prihodkov
nezakonitih dejavnosti). Najvišji delež k BDP-ju so prinašale storitve (39 odstotkov), na drugem
mestu kmetijstvo (36 odstotkov) in za njim industrija (25 odstotkov) (Fischer Weltalmanach 2009,
2008, str. 44). Kljub hitremu razvoju terciarnega in kvartarnega sektorja (po mednarodni
intervenciji), preživetje večine Afgancev še vedno temelji na samooskrbnem kmetijstvu. Leta
2002/2003 je bilo v kmetijstvu zaposlenih okoli 70 odstotkov prebivalstva (Fischer Weltalmanach
2009, 2008, str. 44). Tržno poljedelstvo je razvito le tam, kjer so primerne nadmorske višine in je
dovolj vode za razvoj namakalnega poljedelstva.
Obseg njiv in trajnih nasadov v Afganistanu znaša okoli 7,9 milijonov hektarjev (12,1 odstotka
površine), od tega umetno namakajo okoli 2,4 milijone hekatarjev površin, na katerih predelajo več
kot 85 odstotkov hrane. Velik del nekdaj obsežnih namakalnih površin je bil zaradi dolgotrajne
vojne in pogostih suš uničen. Najpomembnejše poljščine so pšenica, koruza, riž in krompir, v višjih
legah ječmen. Skoraj polovico afganskega površja zavzemajo pašniki (okoli 46 odstotkov), na njih
pa prevladuje sezonsko pašništvo (Hindukuš) in nomadska živinoreja (puščavski jug). Gojijo
predvsem ovce, koze in konje, redkeje govedo in kamele. Živinoreja Afgancem predstavlja
pomemben vir hrane in surovin (volna in kože). Zaradi minskih polj so obsežne površine za
kmetovanje neprimerne (Natek, 2006, str. 215).
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Industrija je slabo razvita in temelji na predelavi kmetijskih pridelkov, na primer prehrambena,
tekstilna (Pol-e Humrī, Golbahar, Kābul) in usnjarska industrija. V majhni meri je razvita še lesnopredelovalna, gradbena (Āor, Jabalosaraj) in kemična industrija (Mazar-e Šarif). Pomemben vir
dohodkov Afgancem prinaša prodaja in izvoz tradicionalnih ročnih izdelkov (The New
Encyclopædia Britannica, 1994, str. 32; Natek, 2006, str. 215).
Posledica šibkega gospodarstva in njegove nizke produktivnosti je, da Afganistan uvaža precej več
produktov, kot jih izvaža. Leta 2005 je uvoz znašal 3,2 milijarde ameriških dolarjev, izvoz pa je
državi prinesel le 560 milijonov ameriških dolarjev. Afganistan največ uvaža iz Kitajske, Japonske,
Pakistana in Indije, in sicer prehrambene, naftne in potrošniške industrijske izdelke. Izvaža
predvsem v Pakistan in Indijo, največ živil in sadja (Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 44).
Karta 9: Kmetijstvo Afganistana

Vir: Atlas svijeta za 21.stol., 2003, str. 481
Velik del Afgancev se v danes preživlja z nezakonitimi gospodarskimi dejavnostmi, oziroma se
ukvarja s tako imenovano »sivo ekonomijo«, kar je odraz dolgotrajne krize, v kateri se je znašla
država. Afganistan je trenutno največji pridelovalec in izvoznik opija na svetu (93 odstotkov
svetovne produkcije) (Fischer Weltalmanach 2009, 2008, str. 46). Pridelava opija je narasla po
izbruhu vojne in sovjetski okupaciji. V času talibanskega režima je bila zaradi uvedb davkov na
produkcijo in talibanske politike močno zmanjšana (Marsden, 2001), po letu 2001 se zopet hitro
povečuje.
Opij prinaša kmetovalcem do desetkrat več zaslužka v primerjavi s pridelavo žit na namakalnih
površinah, vendar pa se je kmetov dohodek od pridelave opija od leta 2003 močno znižal. Januarja
leta 2003 je znašal kilogram surovega opija več kot 500 ameriških dolarjev, od leta 2005 pa znaša
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med 100 in 200 dolarjev za kilogram (World Drug Report, 2007). Vsesplošna revščina sili ruralno
prebivalstvo v pridelavo opija, četudi je ta nezakonita, s čimer tvegajo, da jim bo afganistanska vlada
in njeni zavezniki uničili pridelek. Pridelava opija je po podatkih UNDOC leta 2008 najbolj
razširjena v južnih provincah.
Karta 10: Obseg opijskih polj po provincah leta 2008

Vir: UNODC, 2008
Tihotapljenje dobrin je pomembna gospodarska dejavnost, zlasti v afganistansko-pakistanskem
obmejnem območju. Tihotapstvo je poraslo po afganistanskem sporazumu o trgovanju s Pakistanom
(Afghan Transit Trade-ATT), sklenjenim leta 1965, ki dovoljuje neobdavčen prehod dobrin skozi
Pakistan v Afganistan. V zadnjih letih se pakistanska vlada trudi zatreti tihotapsko dejavnost v
pakistansko-afganistanskem mejnem območju z uvajanjem davkov in prepovedjo prehajanja
določenih izdelkov. Tihotapstvo je pomemben finančni prihodek Paštunov, ki živijo na obeh straneh
meje (Marsden, 2001).
2.2.6.1. RUDARSTVO IN ENERGETIKA
Afganistan ima mnoge dragocene zaloge mineralnih virov, ki so zaradi dolgotrajne vojne, slabega
infrastrukturnega omrežja in nedostopnosti ostali neizkoriščeni. V bližini Šeberāāna (dobrih 100 km
zahodno od Mazar-e Šarifa) se nahajajo obsežne zaloge zemeljskega plina. Načrpani plin izvažajo
preko plinovoda v Uzbekistan in Tadžikistan, del pa ga porabijo v termoelektrarni in industrijskih
obratih v Mazar-e Šarifu. Na severnih pobočjih Hindukuša, v provinci Baālān in Balh, so bila
odkrita številna nahajlišča premoga (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 32). Zaloge
premoga naj bi znašale okoli 73 milijonov ton (Afghanistan: Natural Resources and Energy, 2001).
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V Afganistanu so pomembna nahajališča dragih kamnov (lapis lazuli v Badahšānu), zlata (Hājīgak,
severozahodno od Kabula), železove rude (južno od Bāmyāna), bakra (Aynak, v bližini Kābula) itd.
(The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 32). Zaloge so začeli sistematično izkoriščati v 60.
letih, toda vojna je v veliki meri uničila vzpostavljeno infrastrukturo in organizacijo. Po podatkih
U.S. Geological Survey iz leta 2007 naj bi Afganistan hranil mnogo neodkritih zalog rudnih
bogastev (neenergentov), ki za državo pomenijo potencialno gospodarsko nišo. Afganistanske gore
imajo na zalogi veliko kamna (apnenca, granita, marmorja, peščenjaka, travertina), ki ga je mogoče
uporabiti kot gradbeni material za obnovo in izgradnjo nove infrastrukture (Development
Preliminary Assessment of Non-Fuel Mineral Resources..., 2007) Afganistan ima kot gorata in
povirna država velik hidroenergetski potencial, vendar predstavlja problem za izkoriščanje poletni
upad rečnega toka, zaradi česar bi bila potrebna zahtevna in draga gradnja jezov in zbiralnikov v
odročnih predelih. Hidroenergetski potencial izdatno izkoriščajo le v okolici Kabula (HE Sarōbī,
Mahipar, Naghlu), severni deli države pa se z energijo oskrbuje večinoma iz TE na zemeljski plin pri
Mazar-e Šarifu. Inštalirana moč vseh elektrarn je okoli 230 MW, oskrbo z električno energijo pa ima
zagotovljeno le 6 odstotkov prebivalstva (Natek, 2006, str. 215).
Karta 11: Rudarstvo, industrija in energetika Afganistana

Vir: Atlas svijeta za 21.stol., 2003, str. 481
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2.2.6.2. PROMET
Transportno omrežje je (za Afganistan kot kontinentalno državo) ključnega pomena za gospodarski
razvoj in mednarodno trgovanje. Gore močno ovirajo gradnjo prometne infrastrukture. Ker država
nima železniškega omrežja in le redke plovne reke, ceste predstavljajo najpomembnejšo transportno
omrežje (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 32). Afganistan ima 21 000 km cest, od tega
je asfaltiranih le 13 odstotkov (Natek, 2006, str. 215). Gorovje Hindukuš, ki zavzema osrednji del
države, predstavlja veliko oviro pri razvoju transportnega omrežja.
Najpomembnejši prehod, ki poteka skozi gorovje Hindukuš in povezuje severni in južni del države,
poteka skozi predor Sālang na nadmorski višini 3363 m (Natek, 2006, str. 215). V šestdesetih letih
so si v Afganistanu prizadevali vzpostaviti avtocestno omrežje, ki bi med seboj povezovalo glavna
gospodarska središča v državi in se povezalo z železniškim omrežjem sosednjih držav. Tako je
današnje cestno omrežje povezano z železniškim v Gushgy v Turkmenistanu in Termezom v
Uzbekistanu na severu ter Chamanom in Pešavarjem na jugu in omogoča direkten transport med
osrednjo in južno Azijo. V zadnjih desetletjih narašča pomembnost letalskega prometa. V Kabulu in
Kandahārju sta mednarodni letališči, medtem ko imajo skoraj vsa regionalna središča manjša
letališča (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 32). Ena od prioritet afganistanske vlade in
mednarodne skupnosti je obnoviti obstoječe cestne povezave in izgraditi nove.
Karta 12: Cestno omrežje v Afganistanu leta 2004

Vir: AIMS, 2004
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3. ZGODOVINSKI ORIS AFGANISTANA
Današnje meje Afganistana so bile postavljene konec 19. stoletja, pred tem pa je bilo afganistansko
ozemlje del različnih imperijev, zato so ga povezovali tako s Perzijo, kot s centralno Azijo, indijsko
podcelino, Bližnjim vzhodom itd. Trgovanje je povezalo ozemlje z arabskim polotokom, Kitajsko in
oddaljenimi kraji (Marsed, 2001). Tuje države in ljudstva so se od nekdaj spopadale za nadzor nad
ozemljem Afganistana in pomembno kopensko pot v Indijo skozi Kajberski prelaz (Gardner,1997,
str. 200). S širjenjem islama se je ozemlje tesneje povezalo z Bližnjim vzhodom in širšim
muslimanskim svetom. V novejši zgodovini Afganistana ima ključno vlogo osvajanje
afganistanskega ozemlja v 18. stoletju, ko je paštunski voditelj Ahmed Shah Durrani ustanovil tako
imenovani afganistanski imperij. Od takrat so si Paštuni, oziroma pleme Durani, prisvajali pravico
do vladanja nad današnjim ozemljem Afganistana nad preostalim paštunskim narodom in drugimi
tam živečimi etnijami. Liberalna gibanja v petdesetih letih so dosegla tudi Afganistan, kjer sta se v
60-ih in 70-ih letih izoblikovali dve radikalni struji, obe močno etnično razslojeni; prosovjetska
oziroma komunistična in radikalna islamska (Marsden, 2001). Paštuni so v veliki meri zastopali
radikalno muslimansko strujo, medtem ko so bili ostali večji narodi, predvsem Tadžiki in Uzbeki,
bolj naklonjeni komunistični struji. V sedemdesetih letih se je v Afganistanu zaključila več kot dve
stoletji trajajoča monarhija Paštunov in nekaj let zatem izbruhnila vojna, ki se do danes ni končala.
3.1. PREDISLAMSKO OBDOBJE
Prazgodovinski ostanki dokazujejo, da so ljudje poseljevali ozemlje Afganistan že v času paleolitika.
Več kot 2000 let pr.n.št. so na ozemlju Afganistana nastali zametki zgodnjih urbanih civilizacij. V
času bronaste dobe je med ozemljem Afganistana in Mezapotamijo ter Egiptom potekalo trgovanje.
Poldragi kamen lapis lazuli, ki so ga kopali v rudnikih v provinci Badahšān, je predstavljal
najpomembnejšo izvozno blago.
Od 6. stol. pr. n. št. je ozemlju Afganistana vladala perzijska dinastija Ahemenidov. Okoli leta 330
pr. n. št. je Aleksander Veliki premagal zadnjega kralja omenjene perzijske dinastije in si podredil
ozemlje današnjega Afganistana. Okoli leta 250 pr. n. št. je v severnem delu Afganistana nastala
helenistična država Baktrija. Večji del ozemlja južnega Afganistana je prišel pod oblast indijskega
imperija (maurijske dinastije), ki je na to ozemlje prinesel budizem. Okoli 135 pr. n. št. je ozemlje
Afganistana postalo del kulturno in trgovsko cvetočega nomadskega imperija (Kušanov), ki je
vrhunec dosegel v 2. stol. pod vodstvom kralja Kanishke. Ob svileni poti, po kateri je potekala
izmenjava dragocenega blaga in idej med Rimom, Indijo in Kitajsko, s križiščem v Baktri (nekoč
glavno mesto Baktrije), je uspevala trgovska in kulturna dejavnost, kar dokazuje bogata kulturna
dediščina iz tega obdobja; na primer. kipa Bude v dolini Bāmyān iz 3. in 4. stol. (leta 2001 so jih
razstrelili talibani), zakladi zlata, najdeni zahodno od mesta Baktra, nekoč razkošno mesto Kapīsa,
Delbarjin (mesto severno od Balha) … V 3. stoletju je oblast nad ozemljem Afganistana prevzel
perzijski, Sasanidski imperij. Poleg budizma se je v tem obdobju na ozemlju Afganistana širil
hinduizem. Sledili so pogosti vdori azijskega nomadskega ljudstva Belih Hunov. (The New
Encyclopædia Britannica, 1994, str. 31-32; Microsoft Encarta 2009, 2008).
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3.2. ISLAMIZACIJA IN MONGOLSKI VDORI
V prvi polovici 7. stoletja so arabski muslimani premagali Sasanide in pričeli proces kolonizacije in
islamizacije plemen, živečih na ozemlju Afganistana. V 9. in 10. stoletju so oblast nad ozemljem
dobile mnoge lokalne muslimanske dinastije, ki so se osamosvojile izpod oblasti kalifov. V 13.
stoletju je velik del Azije in Afganistana prešel pod mongolsko oblast Džingiskana, katerega
nasledniki so vladali na ozemlju Afganistana do 16. stoletja (The New Encyclopædia Britannica,
1994, str. 32). V tem obdobju so nekdaj cvetoča mesta pričela propadati, širiti pa se je pričelo
nomadsko življenje (Natek, 2006, str. 214). Mongolskim osvajalskim pohodom so se pridružila
številna nomadska azijska plemena (tudi turškega porekla) in ljudstva, njihovi vdori pa so pustili
prepoznaven pečat v etno-jezikovni in kulturni sestavi Afganistana. Na primer v Afganistanu živeči
Hazari so potomci nekaj zaporednih valov turško-mongolskih osvajalcev, ki so se v Afganistanu
naselili v 13., 14. in 15. stoletju. Uzbeki, azijsko nomadsko ljudstvo, se je pridružilo mongolskim
hordam in osvojilo večino step osrednje Azije (Ljudstva sveta, 1980) ter po razpadu timurskega
režima v 16. stoletju zavladalo severnemu Afganistanu (Clements, 2003, str. 261).
Po smrti Džingiskana je mongolski imperij razpadel, oblast nad ozemljem Afganistana pa so, vse
do14. stoletja, ko je Timur združil velik del afganskega ozemlja, izvajali lokalni voditelji. Timurjevi
nasledniki so podpirali razvoj umetnosti in šolstva ter Afganistanu zagotovili stoletje miru in
napredka (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 32). V obdobju od 16. do 18. stoletja so se
za oblast nad afganskim ozemljem borili perzijski Safavidi, nomadski Uzbeki in indijski moguli
(veliki mogul Barbur) (Natek, 2006, str. 215).
3.3. PAŠTUNSKA NADVLADA
V začetku 18. stoletja so se plemena, živeča na ozemlju Afganistana (predvsem paštunska), začela
množično upirati proti perzijski nadvladi. Po usmrtitvi perzijskega vladarja Nadirja Shaha leta 1747
so avtohtoni Paštuni, kasneje imenovani Durani, združili afganska ozemlja in prevzeli vodenje
Afganistana vse do leta 1978. Prvi voditelj, emir Ahmad Shah, znan kot ustanovitelj modernega
Afganistana, je združil paštunska plemena in do leta 1760 zgradil imperij, segajoč vse od osrednje
Azije do Delhija in od Kašmirja do Arabskega morja. Po njegovi smrti je prestol prevzel njegov sin
Timur Shah, ki je moral zaradi nemirov in plemenskih sporov prestaviti prestolnico imperija iz
Kandahārja v Kabul. Vendar pa je zaradi notranjih sporov in zunanjih pritiskov imperij začel
razpadati (Clements, 2003, str. XV-XVI). Dost Mohammad, voditelj paštunskega plemena
Muhammadzai, je poskušal ponovno združiti afganska ozemlja, toda že v času njegove vladavine sta
se v regiji pojavili dve velesili, ki sta Afganistanu odvzeli »suvereno oblast«. Pričelo se je obdobje
rivalstva med britanskim imperijem in Rusijo (The New Encyclopædia Britannica, 1994, str. 33).
3.4. OBDOBJE RIVALSTVA MED RUSIJO IN BRITANSKIM IMPERIJEM
V začetku 19. stol. se je v Afganistanu pričelo več kot 100 let trajajoče rivalstvo za prevlado v
osrednji Aziji med tedanjima rastočima imperijema, Rusijo, ki je skušala uresničiti svoje težnje po
širitvi na jug, in Veliko Britanijo, ki si je v tem obdobju lastila in ščitila Indijo.V tem obdobju so
Afganci uspeli ohraniti le navidezno samostojnost preko sporazmumov med velesilama. V prvi
angleško-afganistanski vojni (1839−1842) so Britanci odstavili vladarja Dosta Mohammada in
poskusili vzpostaviti vlado, ki bi jim bila naklonjena, vendar pa so naleteli na velik odpor Afgancev,
ki so jih prisili k umiku. Leta 1855 je britansko-indijska vlada zavzela Balučistan in Afganistanu
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onemogočila dostop do morja. V naslednjih desetletjih so se ruske sile nevarno približale severnemu
delu Afganistana in leta 1865 zavzele Buhoro, Toškent in Samarėand. Dogovarjanje o postavitvi
severne meje med Afganistanom in Rusijo je leta 1878 sprožilo naslednjo angleško-afganistansko
vojno, v kateri so Britanci zavzeli skoraj celotno ozemlje države in trajno odvzeli Afganistanu
mnoga območja na meji s tedanjim britansko-indijskim imperijem. Vojna se je končala leta 1880 in
oblast v Kabulu je, s podporo Britancev, prevzel Abdur Rahman iz plemena Durani, ki je v času
svoje vladavine prisostvoval uravnovešanju britanskih in ruskih interesov, združevanju plemen,
živečih na ozemlju Afganistana, in reorganizaciji civilne administracije v moderno afganistansko
državo. V tem času so Britanci postavili južno mejo Afganistana po tako imenovani Durandovi liniji,
s katero so zamejili državo od svojih kolonialnih ozemelj na jugovzhodu in ločili paštunska plemena,
s čimer so zasadili seme prihodnjih nemirov in uporov proti tovrstni razmejitvi. Po smrti Abdurja
Rahmana je kabulsko oblast prevzel njegov sin Habibullah, ki je nadaljeval tok modernizacije in
administrativnih reform svojega očeta ter razglasil nevtralnost države v prvi svetovni vojni. Vendar
pa je velik del Afgancev nasprotoval reformam in modernizaciji države. Neuspešno vzpostavljanje
ravnovesja med tradicionalno večino in težnjami modernistov je vodilo do notranjih konfliktov
(Clements, 2003).
Karta 13: Britanski (indijski) imperij

Vir: Zgodovinski atlas sveta od prazgodovine do danes, 1994, str. 99
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3.5. UMIK BRITANSKEGA IMPERIJA IN NEODVISNOST AFGANISTANA
Leta 1919 se je z Rawalpinsko pogodbo zaključila zadnja, tretja angleško-afganistanska vojna, s
katero je Afganistan uradno pridobil popolno suverenost. Kljub temu se je Afganistan v času med
obema svetovnima vojnama ponovno znašel v vlogi vmesnega člena med različnimi interesi in
težnjami posameznih velesil. V času boljševiške revolucije je Afganistan sprejel več tisoč beguncev
iz osrednje Azije (Turkmene, Uzbeke in druge), od katerih so se mnogi stalno naselili na afganskem
ozemlju. Zahteve vlade po vrnitvi afganskih ozemelj, ki so jih ruske sile zavzele konec 19. stoletja
(nespoštovanje dogovora o določeni meji med državama, ki sta ga sklenili državi leta 1873), so bile z
ruske strani zavrnjene. Takratni vladar Amanullah (1919−1929), vnuk Abdurja Rahmana, je spretno
vodil politiko v novem britansko-sovjetskem rivalstvu in ustvarjal vezi z vplivnimi državami. Leta
1923 je predstavil prvo državno ustavo, vendar je z zastavljenimi reformami modernizacije na
domačih tleh doživel nestrinjanje, kar je vodilo do njegovega odstopa leta 1929. Oblast v Kabulu je
prvič v zgodovini afganske vladavine prevzel Tadžik, ki je v času devet-mesečnega vladanja
poskušal ugoditi tradicionalistom. Za čas tadžiškega vodstva se se okrepila medetnična nasprotja
znotraj države. Leta 1933 je oblast prevzel Mohammad Zahir Shah (ponovno iz plemena Durani),
zadnji kralj Afganistana, ki je vladal nadaljnjih štirideset let. V tem obdobju se je razvijalo
gospodarstvo, urejale transportne povezave, uvajale reforme, širila svoboda tiska (le deloma),
sklepale mednarodne vezi (tudi z ZDA) ipd. Modernizacija države je bila omejena na elito in urbane
predele (Clements, 2003). Po drugi svetovni vojni, v kateri je Afganistan obdržal nevtralnost, so
vznikli prvi večji nemiri paštunskih plemen na drugi strani Durandove linije, ki so povzročili
napetosti med Afganistanom in Pakistanom. Afganistanski predlog OZN-u o priključitvi paštunskih
ozemelj na pakistanski strani Afganistanu, je bil zavrnjen. V odgovor na napetosti s pakistansko
vlado se je afganistanska zunanja vlada začela povezovati s SZ.
3.6. REPUBLIKA IN SOVJETSKO-AFGANISTANSKA VOJNA
Kralj Zahir Shah je leta 1963 odstavil ministrskega predsednika Mohammada Daouda, ker naj bi bil
ta pristranski in ker je s svojo prosovjetsko in hkrati protipakistansko vlado oškodoval afganistansko
gospodarstvo. Kljub novi državni ustavi, ratificirani leta 1964, in liberalizaciji monarhije se je
gospodarsko in politično stanje v državi še naprej zaostrovalo. Istega leta je bila ustanovljena
Ljudska demokratična stranka Afganistana (PDPA), ki je v državi širila marksizem in kasneje, leta
1973, podprla politični udar poprej odstavljenega ministrskega predsednika Daouda. Daoud je
razglasil demokratično republiko pod svojim vodstvom, vendar mu ni uspelo razrešiti gospodarske
krize, zato je kmalu izgubil politično podporo. Njegova novejša povezovanja z Iranom, Savdsko
Arabijo in Pakistanom niso ugajala SZ, ki je Afganistan dojemala kot svojo potencialno varnostno
bazo za prihodnje operacije na Bližnjem vzhodu in v južni Aziji. Vse močnejša PDPA je v Aprilski
vstaji leta 1978 odstavila predsednika Daouda. Vendar je bila stranka neenotna (dve nasprotni
frakciji: Khalq in Parcham) in nesposobna vodenja države. Vodstvo je prevzela frakcija Khalq, ki je
zastopala predvsem paštunsko prebivalstvo. Naslednje leto je, kot odgovor na naraščajoče proteste
prebivalstva proti vzpostavljeni komunistični vladi, SZ poslala v Afganistan močne vojaške enote
(od 90000 do 104 000 vojakov) v podporo prosovjetskemu režimu. Sovjetske sile so usmrtile
voditelja frakcije Khalq in postavile za predsednika države Babraka Karmala, predstavnika frakcije
Parcham, ki je zastopala nepaštunske skupine. V državi se je okrepilo uporništvo proti
prosovjetskemu režimu in prisotnosti sovjetskih enot. Islamski uporniki, pod skupnim imenom
mudžahedini, so združili moči v boju proti nepravičnemu državnemu sistemu in sovjetskim enotam.
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Vendar pa mudžahedini niso predstavljali enotne sile in so bili znotraj deljeni na šiitske in sunitske
skupine, narodnostne skupine, radikalnejše in zmernejše skupine ipd. Radikalnejše skupine
mudžahedinov so delovale iz baz v severnem Pakistanu in prejemale podporo Savdske Arabije,
Pakistana in Zahoda. Šiitske skupine so delovale predvsem na zahodu Afganistana, podporo pa jim
je nudil Iran, medtem, ko so se nepaštunske skupine na severu države povezovale s svojimi
sonarodnjaki preko meje. Vladajoča stranka PDPA je kritično izgubljala podporo prebivalstva in bila
zaradi notranje neenotnosti tik pred razpadom. Sovjetske sile so v upanju na rešitev leta 1985
odstavile predsednika Babraka Karmala in na predsedniški položaj namestile Muhammada
Najibullaha, vendar pa upora mudžahedinov ni bilo mogoče ustaviti.
Gverilska vojna, ki je vzplametela med mudžahedini in afganistansko vlado ter prisotnimi
sovjetskimi silami, je trajala deset let. Terjala je na deset tisoče življenj, opustošila industrijo in
kmetijstvo ter v beg poslala več kot 5 milijonov beguncev. Sovjetska zveza je bila v boju proti
mudžahedinom poražena in je 1988 podpisala sporazum o nevtralni afganistanski državi. Leta 1989
so državno ozemlje Afganistana zapustile zadnje sovjetske čete (Clements, 2003; Marsden, 2001)
Karta 14: Afganistan in njegove sosede leta 1983

Vir: University of Texas Libraries: Perry-Castañeda Library Map Collection, 1983
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Karta 15: Afganistan in njegove sosede leta 1993

Vir: University of Texas Libraries: Perry-Castañeda Library Map Collection, 1993
3.7. UMIK SZ IN NADALJEVANJE DRŽAVLJANSKE VOJNE
Vlada predsednika Najibullaha je ostala na oblasti do leta 1992, vse dokler je prejemala podporo SZ.
Po razpadu SZ in prekinitvi pomoči je vlada ostala nemočna, kar so še istega leta izkoristili
mudžahedini, združeni v Severno zvezo, in izvedli politični udar ter zavzeli Kabul. Med neenotnimi
mudžahedini je vzplamenel boj za oblast. Vodje različnih mudžahedinskih skupin, v ospredju
Ahmad Shah Massoud (Tadžik), Gulbuddin Hekmatyar (Paštun) in Abdul Rashid Dostum (Uzbek),
so se med seboj borili za oblast nad ozemljem, kar je preraslo v državljansko vojno. Med nekaterimi
vladnimi frakcijami in Massoudom (Tadžiki) ter Dostumom (Uzbeki), je bila v Kabulu
vzpostavljena vladna koalicija, ki je izključevala Hekmatyara in njegove pripadnike (Paštune). Ob
močni podpori Massouda je zvezno vlado prevzel Burhanuddin Rabbani tadžiškega rodu, vendar pa
je bila njegova oblast omejena na Kabul in dolino Panjshīr. Ostala afganska območja so obvladovali
vojaški voditelji, podprti s strani zunanjih regionalnih sil, ki so se v strahu pred tadžiško hegemonijo
povezovali v protivladne opozicije (Paštuni, Uzbeki, Hazari, Nuristanci).
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Leta 1994 se je v Kandahārju pojavilo versko-politično gibanje talibanov, ki so ga sestavljali mnogi
paštunski mule, pridružili pa so se jim voditelji paštunskih strank, člani frakcije Khalqi (nekdanje
PDPA) in študenti verskih šol, madras. Obsežna rekrutacija v talibanske enote se je odvijala v
begunskih taboriščih v severozahodni provinci (FATA) v Pakistanu. Gibanje je bilo podprto s strani
islamskih bojevnikov iz Pakistana, Savdske Arabije, Egipta, Zalivskih držav in nekaterih drugih
muslimanskih držav. Cilj gibanja pa je bil združiti državo pod vladavino striktnega islamskega
(šeriatskega) prava. Talibani so s svojimi vojaškimi pohodi (pod vodstvom mule Omarja) do leta
1996 zavzeli večji del južnega in zahodnega Afganistana ter prevzeli oblast v Kabulu, pridružile pa
so se jim tudi nekatere mudžahedinske skupine. Predstavniki Severne zveze so bili skupaj z vlado
prisiljeni k umiku na sever države. ). Čeprav je bila vlada Rabbanija še vedno mednarodno priznana
kot edina legitimna oblast v Afganistanu (Clements, 2003), je na koncu obvladovala le še 10
odstotkov ozemlja (dolino Panjshīr in manjše gorato območje na severovzhodu države). Ob
intervenciji ameriško-koalicijskih sil leta 2001 je vojna prešla v mednarodni okvir.
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Geografska in geopolitična lega Afganistana na stičišču osrednje in južne Azije ter Bližnjega vzhoda
je pomemben dejavnik razvoja kriz v Afganistanu, o čemer pričajo zgodovinski viri. Skozi ozemlje
Afganistana so potekale glavne trgovske poti že od obstoja prvih visoko razvitih civilizacij pred več
kot 2000 leti pr. n. št. Ozemlje je prečila tudi svilena pot, ki je več kot 1500 let gospodarsko in
kulturno povezovala Azijo z Evropo (Mediteranom), vse dokler v poznem 15. stoletju vloge
kopenskih poti niso presegle pomorskih. Z zmanjšanjem gospodarskega pomena svilene poti so prej
cvetoča mesta in trgovske postojanke v notranjosti azijskega prostora pričele propadati, še posebej v
puščavskih predelih in tam, kjer ni bilo ugodne zemlje za kmetijstvo.
Karta 16: Potek svilene poti

Vir: Microsoft Encarta 2009, 2008
Kljub upadanju pomena kopenskih trgovskih povezav je ozemlje Afganistana ohranilo pomembno
povezovalno vlogo med kontinentalno notranjostjo in južno Azijo ter Bližnjim vzhodom in Evropo.
V 19. stoletju se je Afganistan znašel med vplivnima sferama ruskega in britanskega imperija, ki sta
bili v tem času največja obstoječa imperija. Upadanje moči otomanskega in perzijskega imperija in
naraščajoča moč ruskega in britanskega je vodilo v izoblikovanje novih območij pritiska in
prekrivanja vplivnih sfer v evrazijskem prostoru. V zadnjih dvestotih letih je Afganistan doživel tri
poskuse britanske okupacije in desetletje trajajočo sovjetsko okupacijo.
Afganistana zato ni mogoče preučevati izven njegove strateške vpetosti v regijo in širšega
geopolitičnega konteksta, ki pa je spremenljiv. V nadaljevanju bom ocenjevala geopolitični pomen
ozemlja Afganistana s pomočjo klasičnih in sodobnih geopolitičnih študij.
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4.1. OCENA GEOPOLITIČNE VLOGE AFGANISTANA V KLASIČNIH GEOPOLITIČNIH
ŠTUDIJAH (PO MACKINDERJU)
Na prehodu iz 19. v 20. stol. se je razvil interes po celovitejšemu razumevanju globalnih političnih
razvojnih procesov in politične strukture sveta. V tem času sta predstavila svoje poglede in teze
Alfred Mahan in Halford Mackinder, ki sodita med utemeljitelja geopolitike, njihove teze pa so
vplivale na razvoj politike med svetovnimi velesilami v 20. stoletju.
Mahan je menil, da je dostop do morja in oceanov zelo pomemben razvojni dejavnik države in da
imajo v tem kontekstu ZDA kot otočna država odlične možnosti za razvoj v svetovno morsko
velesilo. Na drugi strani Rusija (zaradi svoje kontinentalnosti) ne more konkurirati morskim silam z
veliko manjšim teritorijem, kot je na primer VB. Zato si Rusija želi zagotoviti dostop do Indijskega
in Tihega oceana na območju med Afganistanom in Iranom in preko kitajskega ozemlja ter tako
postati nepremagljiva svetovna velesila. Mahan je menil, da je potrebno okoli Rusije ustvariti močan
varovalni obroč in s to tezo postavil temelje ameriški politiki do SZ v povojnem času (Bufon, 2007,
str. 35-38).
Njegov pojem središčnosti na evroazijskem kontinentu je razvijal Mackinder, ki je leta 1904 združil
prevladujoča geopolitična stališča in ideje ter objavil tako imenovani svetovni pristop. V svojem
prvem besedilu, Geografsko osišče zgodovine, je označil, da je svetovna zgodovina stalno
ponavljajoči se spopad med prebivalci kopnine in pomorskimi ljudstvi. Najpomembnejše središče
kopenske sile je po njegovem mnenju središčno območje Evrazije, prostrano stepsko in puščavsko
območje, ki ga večinoma obkrožajo gore, v središču pa se nahaja notranje ali arktično povirje. To
območje predstavlja naravno trdnjavo, ki je zaradi težkih naravnih pogojev redko naseljena. Južno in
zahodno obrobje Evrazije je ugodnejše za preživetje. Sestavljeno je iz štirih gosto naseljenih
področij; Kitajske, Indije, Evrope in Bližnjega vzhoda. Ta obsežen krajec, imenovan notranji ali
robni polmesec, je domovina pomorskih ljudstev, ki so bila vso zgodovino pod udarom kopenske
sile iz središčnega območja, zaradi česar so pomorska ljudstva težila k osvajanju novih
prekomorskih območij, ki so bila izven dosega kopenske sile. Notranji ali robni polmesec obkrožajo
dežele zunanjega ali otočnega polmeseca. Z ruskim osvajanjem Sibirije in nomadskih imperijev se
je, bolj kot kadarkoli prej, povečala moč središčnega območja. Mackinder je menil, da je to
evrazijsko središčno območje “osišče svetovne politike”. Z rusko prevlado tega območja je država
pridobila izredno močan mednarodni položaj.
V času »velikih odkritij« je bila morska sila močnejša od kopenske, vendar se je z razvojem železnic
in povečano gibljivostjo moč zopet prevesila v smer kopenske sile, ki bi lahko s taktičnim širjenjem
odstranila pomorske države z obrobja in ustvarila svetovni imperij. Kljub ruski nadvladi središčnega
območja, Mackinder izpostavlja, da obstaja možnost, da se bodo tudi druge vplivne kopenske države
središčne politike, kot na primer VB in Nemčija, borile za vodilni položaj. Z Mackinderjevo
interpretacijo zgodovine je mogoče razumeti tedanjo grožnjo, da bo država središčnega območja
prevladala, če ji druge države tega odločno ne preprečijo (Parker, 1997, str. 77-81). Kot je razvidno
tudi iz sledeče slike, Afganistan sodi v notranji polmesec Mackinderjevega središčnega območja.
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Karta 17: Mackinderjeva geopolitična razdelitev sveta

Vir: Parker, 1997, str. 80
Petnajst let kasneje je Mackinder oblikoval drugo temeljno delo celovitega svetovnega pristopa,
poimenovano Demokratični ideali in realnost. Glavna teza dihotomije kopenske in pomorske moči je
ostala v središču avtorjevega razmišljanja, obseg središčnega območja pa naj bi se po njegovih
napovedih razširil na gorata področja Osrednje Azije ali na porečja Črnega in Baltiškega morja in bi
zajel vso Vzhodno Evropo do razmejitve Labe od Jadrana. Evropo, Azijo in Afriko je združil v
»Svetovni otok«, ki obsega kopnino z največjo površino in prebivalstvom in predstavlja glavno
prizorišče svetovne zgodovine. Mackinder je v tem delu postavil tezo, da kdor vlada središčnemu
območju, vlada svetovnemu otoku in vlada celotnemu svetu. Za kopensko silo, ki bi lahko prevzela
nadzor nad osrčjem in svetovnim otokom ter s svojim širjenjem proti obalam svetovnega otoka
pregnala pomorsko silo, pa se izkaže prej Nemčija kot Rusija. Kljub porazu kopenske sile po prvi
svetovni vojni je Mackinder še vedno neomajno vztrajal pri potencialni svetovni nadvladi kopenske
sile, in sicer zaradi njene strateške neranljivosti, ozemeljskega stika in ogromnih zalog naravnih
virov (Parker, 1997, str. 81-91).
Skozi spoznavanje Mackinderjevih tez je mogoče razumeti težnje britanskega imperija po
omejevanju širitve ruskega imperija in hkrati težnje ruskega imperija, da si zagotovi dostop do morja
in poveča svojo moč. Afganistan je bil ukleščen med ta dva imperija, kot tamponsko ozemlje,
deležno pritiskov iz obeh smeri.
Nicholas Spykman je na osnovi Mackinderjevih tez razvil svoje teze. Menil je, da je zunanji litoralni
pas, imenovan »rimland«, mnogo bolj pomemben od evroazijskega središčnega območja (Bufon,
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2007, str. 42). Njegove teze so resnične v pogledu, da si je tako britanska kot kasneje ameriška
velesila zadala cilj, da prepreči Rusiji, oziroma SZ, dostop in nadzor nad zunanjim litoralnim pasom.
Izven bipolarnega teoretičnega koncepta je v sedemdesetih letih izstopil Saul Cohen, ki je poudarjal,
da je svet razdeljen na različna vplivnostna območja, ki jih ločijo geostrateške in geopolitične meje.
Kjer se vplivnostne cone prekrivajo, se nahajajo nestabilna vmesna območja, poimenovana pas
črepinj, kjer so konflikti stalno prisotni. Po njegovem v ta pas sodi predvsem Bližnji vzhod in
jugovzhodna Azija (Bufon, 2007, str. 42-44).
4.2. OCENA GEOPOLITIČNE VLOGE AFGANISTANA V SODOBNIH GEOPOLITIČNIH
POGLEDIH
Sodobna kritika geopolitičnega pristopa in interpretacije prostorskih vidikov mednarodne politike je
namenjena predvsem nezmožnosti geopolitičnih teorij, da bi dojemale realnost sveta in da takšne
geopolitične teorije zaradi razvoja mednarodne politike, vojaške tehnologije in drugih dejavnikov
hitro zastarajo. S koncem hladne vojne naj bi koncept bipolarne delitve sveta popolnoma izgubil na
pomenu in prav tako večina geopolitičnih teorij, ki temelji na bipolarnosti kot trajnem stanju v svetu.
V tem času se je razvila geografija vojne in miru, ki poudarja nesorazmerje med veliko količino
sredstev, ki se namenjajo oborožitvi, in majhno količino sredstev, ki se vlagajo v družbenogospodarski razvoj v manj razvitih okoljih. Svetovna »oborožitvena tekma« s koncem hladne vojne
ni oslabela, je pa zaradi unilateralne velesile, ZDA, veliko bolj enostranska (Bufon, 2007, str. 4648). Ameriški delež svetovne porabe finančnih sredstev v vojaške namene je sunkovito porasel po
11. septembru 2001. Leta 2003 je po ocenah Smitha predstavljal 40 odstotkov svetovne porabe v
vojaške namene (Smith, 2003, str. 24-25). Ugotovljeno je bilo, da države v razvoju za svojo
oborožitev porabljajo relativno višji delež BDP-ja kakor razvite države. Pomembna tema sodobne
geopolitike je tudi prisotnost nukleranega orožja in rastoča nevarnost nukearnega konflikta,
vprašanje nadzora in izkoriščanja mineralnih virov in surovin …
Vpliv strateško pomembnih mineralov na geopolitična dogajanja je stalno prisoten pri reševanju
bližnjevzhodne krize, v odnosu zahodnih sil do azijskih republik nekdanje SZ in do drugih držav po
svetu, ki hranijo pomembne zaloge strateško pomembnih mineralnih virov. Sodobna geopolitika se
ukvarja tudi s temeljnim vprašanjem oblasti v družbenem in prostorskem kontekstu in ugotavlja, da
izid kateregakoli konflikta ni odvisen od absolutne, ampak relativne moči nasprotojočih si interesov,
saj lahko v politični konfrontaciji šibkejša stran povečuje politično moč s tem, da na svojo stran v
konflikt pritigne druge sile. Politična in ekonomska moč posameznih držav in delov sveta je zelo
različna in relavitizirana, kar pomeni, da politična moč ne sledi vedno ekonomski moči (in obratno)
ter da objektivni pokazatelji (kot so površina države in število prebivalstva) niso vedno pokazatelji
politične in ekonomske moči posamezne države. Moč posamezne države ali vodilnih elit pri
razreševanju mednarodnih konflikov je odvisna tudi od sposobnosti države oziroma vodij, da si
pridobijo naklonjenost domače in mednarodne javnosti in od prilagajanja teritorialne baze, iz katere
posamezne strani črpajo podporo. V notranjem konfliktu med večinskim in manjšinskim narodom, ki
si želi neodvisnosti, je razrešitev konflikta odvisna tudi od obsega volilne baze, oziroma od obsega
območja, na katerem se bo izvajal morebitni referendum (Bufon, 2007, str. 46-52).
Razpad SZ v začetku devetdesetih let je navidezno popolnoma spremenil geopolitično vlogo ozemlja
Afganistana, saj je bila ključna kopenska sila, Sovjetska zveza, poražena. Na nove smernice za
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razvoj geopolitičnih kalkulacij velesil in vplivnih sil v regiji so med drugim vplivali: nastali politični
vakuum v nekdanjih republikah SZ v osrednji Aziji, ogromne neizkoriščene zaloge nafte in plina, ki
jih hranijo te države, bodoče poti energentov do evropskega in azijskega trga, pojavi radikalnih
islamskih gibanj in širjenje terorizma, notranje nestabilnosti in konflikti, prisotnost jedrskega orožja
v regiji ter mnogi drugi dejavniki.
Lansford razlaga, da je bila Azija skozi zgodovino prostor globalnih in regionalnih rivalstev in da se
je s koncem hladne vojne rivalstvo med SZ in ZDA občutno zmanjšalo, kar pa ne pomeni, da je
tekmovanje za vpliv v južni in osrednji Aziji končano. ZDA ostajajo dominanten dejavnik v
mednarodnih odnosih na svetovni ravni, Rusija pa pomemben dejavnik v različnih interesnih sferah
in območjih sveta v razvoju. Njuni interesi se pogosto prekrivajo in vodijo do konfliktov. Po 11.
septembru 2001 so ZDA dobile priložnost, da posežejo v regionalno podobo osrednje in južne Azije.
Lansford navaja, da je vojaški nadzor Afganistana danes za ZDA pomemben iz varnostnega vidika,
saj imata tako Pakistan kot Indija jedrsko orožje in sta hkrati največji regionalni uvoznici orožja.
Avtor navaja, da je trgovina z orožjem na regionalni in globalni ravni ena od glavnih tekmovalnih
sfer med Rusijo in ZDA (Lansford, 2002).
Tomsen konec leta 2000 opisuje geopolitično podobo vzpostavljanja državne oblasti v Afganistanu
in v svojem opisu izpostavi, da se bo država na poti do vzpostavljanja političnega sistema srečevala
z dvema izzivoma: z notranjimi konflikti med prebivalci in z rivalstvom zunanjih držav za vpliv in
zagotavljanje lastnih interesov znotraj Afganistana, za kar bodo izkoriščali posamezne afganske
frakcije (Tomsen, 2001).
Brzezinski imenuje območja nestabilnosti, etničnih konfliktov in rivalstva regionalnih velesil v
Evraziji evrazijski Balkan. Evrazijski Balkan zajema devet držav: Kazahstan, Kirgizijo, Tadžikistan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Azejbardžan, Armenijo, Gruzijo in Afganistan. Med potencialne države
dodaja tudi Iran in Turčijo, ki sta ekonomsko in politično stabilnejši in sta pomembna geopolitična
igralca v regiji. Evrazijski Balkan se nahaja znotraj območja globalne nestabilnosti, ki obsega dele
jugovzhodne Evrope, osrednje in južne Azije, Perzijskega zaliva in Bližnjega vzhoda.
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Karta 18: Evrazijski Balkan

Vir: Brzezinski, 2001, str. 118
Evrazijski Balkan od zunanjega obroča, območja globalne nestabilnosti, loči ključna značilnost, in
sicer vakuum moči oziroma odsotnost dominantne sile, ki se je pojavila po razpadu SZ. To
značilnost območja Brzezinski označi tudi kot geopolitičen vakuum, ki privablja v svoje območje
sosednje regionalne sile, ki tekmujejo za prevlado. Zaradi strateške povezovalne lege med zahodno
Evropo, Bližnjim vzhodom in vzhodno Azijo ter zalogami naravnih bogastev (nafta, zemeljski plin,
mineralna bogastva itd.) je območje evrazijskega Balkana vabljivo tudi za velesile, predvsem ZDA,
Rusijo in Kitajsko. Z naraščajočimi potrebami po energentih se pritisk zunanjih sil na območje
evrazijskega Balkana povečuje. Po ameriških predvidevanjih naj bi v naslednjih letih potrebe po
energentih najbolj porasle na Daljnem vzhodu (Brzezinski, 2001, str. 117-142).
Hobbs izpostavlja, da so zaloge nafte in plina glavni razlog vpletanja zunanjih sil v prostor Bližnjega
vzhoda in severne Afrike. Zahodna Evropa in Japonska sta trenutno najbolj odvisni od koriščenja
tamkajšnih zalog, vendar pa tudi ZDA uvaža velik del nafte iz regije. Številna ameriška naftna
podjetja delujejo na območju Zalivskih držav, naftno poslovanje z Zalivskimi državami pa prinaša
ZDA pomemben gospodarski prihodek. ZDA si z vpletanjem v dogajanja na Bližnjem vzhodu
poskušajo zagotoviti varne zaloge nafte za prihodnost (Hobbs, 2009, str. 231).
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Severozahodno od Afganistana se na ozemlju Rusije, Irana, nekdanjih republik SZ, Azerbajdžana,
Gruzije, Kazahstana, Kirgizije, Tadžikistana, Turkmenistana in Uzbekistana nahaja Kaspijski bazen.
Podatki o zalogah nafte in plina v Kaspijskem bazenu so v veliki meri še nepotrjeni. Nekateri viri
navajajo, da se v Kaspijskem bazenu nahajajo največje še neizkoriščene zaloge nafte na svetu, drugi
označujejo takšne trditve kot gole špekulacije. Kaspijska regija ima tudi velike zaloge zemeljskega
plina. Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan in Uzbekistan posedujejo približno enake zaloge
zemeljkega plina kot ZDA, Mehika in Kanada skupaj (Klare, 2002).
Tabela 2: Zaloge surove nafte in zemeljskega plina v Kaspijskem bazenu, po državah
Z
e
Država

Surova nafta

Zemeljski plin

Potrjene zaloge
Ocenjene zaloge Potrjene zaloge
milijarda sodčkovmilijarda sodčkov
bilijon m3
(bbl)
(bbl)

Ocenjene zaloge
bilijon m3

Azerbejdžan 3.6-12.5

32.0

0,31

0,99

Iran
Kazahstan
Rusija

15.0
92.0
14.0

0
1,50-1,64

0,31
2,49

Turkmenistan 1.7

80.0

2,77-4,34

4,47

Uzbekistan

0.3

2.0

2,09-2,49

Skupaj

18.4-34.9

2350

6,61- 10,46

0.1
10.0-17.6
2.7

8,26(brez
Uzbekistana)

Vir: Klare, 2002, str. 86 ( cit. po Caspian Sea Region. 2000. U.S. Department of Energy, Energy
Information Administration.)
Čeprav so mnoge tuje države in družbe že sklenile različne dogovore o črpanju zalog Kaspijskega
bazena, pa je proces osvajanja energentov zapleten, predvsem zaradi etničnih in političnih konfliktov
ter ponovnega pojava rivalstva med Rusijo in ZDA. Glede na to, da Zahod išče druge alternative za
zmanjšanje odvisnosti od nafte iz Perzijskega zaliva, je mogoče predvidevati prihod ZDA v to
interesno območje. Zavzemanje ZDA za mesto glavnega akterja v Kaspijskem bazenu pa ne ustreza
Rusiji, ki razume to ozemlje kot tradicionalno svojo interesno sfero in si prizadeva za speljevanje
energentov preko ozemlja Kaspijskega bazena (Klare, 2002).
Afganistanske potrjene zaloge nafte in zemeljskega plina (47.53 milijard m3 leta 2006), so precej
manjše od zalog njegovih sosed. CIA ocenjuje, da je leta 2006 Afganistan načrpal 20 milijonov m3
zemeljskega plina, Turkmenistan 68.88 milijarde m3 (2007), Kazakhstan 27.88 milijarde m3 (2007)
in Uzbekistan 65.19 milijarde m3 (2006) (CIA: The World Factbook, 2008). Čeprav se v medijih
pogosto pojavljajo poročila o obsežnih količinah nafte in zemeljskega plina, ki naj bi se nahajale na
območju severnega Afganistana, teh informacij (v času izdelave diplomske naloge) ni bilo mogoče
potrditi. Vendar pa Afganistan zaradi svoje geografske lege predstavlja enega ključnih akterjev pri
gradnji naftovodov in plinovodov do Arabskega morja in azijskega trga.
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Karta 19: Potek obstoječih in potencialnih naftovodov Kaspijskega bazena

Vir: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Centasia/Full.html, 2008
Karta 20: Potek obstoječih in potencialnih plinovodov Kaspijskega bazena

Vir: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Centasia/images/IEA%20natgasmap%20LARGE.gif, 2008

Največje neizkoriščene zaloge nafte in zemeljskega plina Kaspijskega bazena se nahajajo vzhodno
od Kaspijskega morja v geografsko odmaknjenih in infrastrukturno slabo povezanih državah. Z
načrtovanim plinovodom in naftovodom preko Afganistana bi države izvoznice lahko zadovoljevale
potrebe Pakistana in Indije in se odprle azijskemu trgu, kjer energetske potrebe strmo rastejo.
Transportna pot proti jugu skozi Afganistan in Pakistan do Indijskega oceana bi v primeru
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stabilnejših razmer v Afganistanu predstavljala privlačno alternativo predvsem za tranzit
kazahstanske nafte in turkmenskega plina (http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Centasia/Full.html).
Države osrednje Azije bi sicer lahko izkoristile že obstoječe naftovode in plinovode preko Rusije do
Evrope in Črnega moja, vendar s tem tvegajo neoimperializem Rusije, ki si prizadeva za ponovno
vzpostavitev hegemonije nad nekdanjimi sovjetskimi republikami in za monopol nad izvozom nafte
in plina iz Kaspijskega bazena (Alkalaj, 2001). Pomemben dejavnik, ki vpliva na še večji tranzitni
pomen Afganistana, so politični odnosi med Iranom in ZDA. Iran ima sicer v ekonomskem in
geografskem pogledu optimalno lego za tranzit nafte in plina iz osrednjeazijskih republik, vendar pa
je zaradi ameriške izolacijske politike Iran že tri desetljetja izločen iz statusa potencialnega
tranzitnega ozemlja za kaspijski bazen. Zaradi neuspehov pri izboljšanju ameriško-iranskih odnosov
Iran ni uspel prepričati osrednjeazijskih držav in mednarodnih podjetij v investiranje in gradnjo
tranzitnih poti skozi svoje ozemlje. Z gradnjo tranzitnih poti energentov iz kaspijskega bazena skozi
Iran se ne strinja tudi Rusija (Hunter, 2003, str. 143-145).
V sredini devetdesetih let so države Turkmenistan, Afganistan, Pakistan in Uzbekistan sklenile
sporazum o bodočem plinovodu, poimenovanem Centgas, ki bi potekal od Tukmenistana
(Dauletabad) preko Afganistana do Pakistana, od tam pa do Arabskega morja in morda do Indije.
Glavna partnerja te iniciative sta bila ameriško podjetje Unocal in savdsko arabsko podjetje Delta
Oil (Caspian Sea Region: Regional Conflicts, 2002). Leta 1999 pa so morale (po kabulski zavrnitvi
izročitve Osame bin Ladna) ameriške naftne družbe prekiniti sodelovanje s talibani. OZN so proti
Afganistanu uvedle ekonomske sankcije (Klare, 2003). Od pregona talibanskega režima in potrjene
nove vlade so se zopet povečali interesi tujih investitorjev za gradnjo plinovoda, na primer načrt
TAP (Turkmenistan-Afganistan-Pakistan) (Caspian Sea Region: Regional Conflicts, 2002).
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5. NASTANEK IN RAZVOJ KRIZE
5.1. VZROKI ZA NASTANEK
5.1.1. VPLIV NOTRANJIH DEJAVNIKOV
Kriza je Afganistan zajela konec sedemdesetih let, ko so se v državi zaostrili notranji konflikti in je
izbruhnila vojna. Dan Smith za lažje razumevanje nastanka vojn deli vzroke oziroma dejavnike, ki
so pripeljali do vojne, v naslednje sklope:
1. Dejavnike, ki izhajajo iz ozadja, oziroma iz problematike preteklih obdobij: slabe ekonomske
razmere, revščina, kršenje človekovih pravic, politični sistem in etnična nasprotja.
2. Politične dejavnike, oziroma obnašanje političnih voditeljev in njihove cilje.
3. Povode oziroma sprožilce vojne (atenati, protesti, pokoli ipd.) (Smith, 2003).
Afganistan je bil do leta 1973, ko je nekdanji ministrski predsednik Mohammad Daoud izvedel
državni udar, monarhija. Vodili so jo Paštuni iz plemena Durani. Republika, ki jo je istega leta
razglasil Daoud, je trajala do leta 1978, do političnega udara komunistične Ljudske demokratične
stranke (PDPA), ki je odstavila Daouda in razglasila Demokratično republiko Afganistan, kar je
sprožilo upor islamskih tradicionalistov, znanih kot mudžahedini. Začela se je državljanska vojna
(Microsoft Encarta 2009, 2008).
5.1.1.1. NOTRANJI POLITIČNI DEJAVNIKI
V preteklosti na ozemlju Afganistana ni bilo dolgotrajajočih držav in državnih sistemov, ki bi
vzpostavili trdno homogeno državno tvorbo. Ljudstva in prebivalstvene skupine, živeče na
afganistanskem ozemlju, so uživale visoko stopnjo avtonomije. Konec 19. stoletja so se pod
vodstvom emirja Abdurja Rahmana močno širila paštunska osvajanja afganistanskih ozemelj proti
severu države in paštunska nacionalna zavest (Clements, 2003). Vladajoča paštunska elita je pogosto
izvajala represivno in zatiralsko politiko do ostalih etničnih in verskih skupin, kar je vplivalo na
odpor ostalih skupin do paštunske oblasti. Kljub temu ji ni uspelo zatreti identitete ostalih skupin na
račun nacionalne identitete, kar je prišlo še posebej do izraza po sovjetsko-afganistanski vojni.
Goodhand meni, da notranje zavojevanje ozemlja ni bilo nikoli končano, ker je paštunskim vodjem
zmanjkalo vojaške moči, da si podredijo plemena in se borijo proti zunanjim agresorjem. Popolna
suverenost teritorija države ni bila nikoli dosežena, Afganistan pa dejansko ni uspel predstavljati
države, ampak skupek večih avtonomnih oblasti (lokalnih voditeljev, plemenskih zvez, vojaških
voditeljev) (Goodhand, 2004).
Pogosta menjavanja političnih voditeljev in nestabilna centralna oblast, atentati, državni udari ipd.
spremljajo Afganistan že dobršen del obstoja. Smith meni, da sta za afganistansko politiko značilna
visoka stopnja etnične lojalnosti in podvrženosti k korupciji, kar pomeni, da so politični voditelji za
dovolj visok znesek pripravljeni prodati karkoli ali kogarkoli (Smith, 2003). To se je v preteklosti
pogosto izkazalo za resnično. Že sama južna meja Afganistana, ki so jo v sporazumu z
afganistanskim vladarjem leta 1893 zastavili Britanci, odraža izdajo ljudstva (Paštunov) s strani
oblasti in hkrati kaže na nemoč državne oblasti, da popravi grehe preteklosti.
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Oblast v Kabulu se je vedno znova izkazala kot nesposobna za uspešno manevriranje med interesi
zunanjih sil in svojimi notranjimi zahtevami. Njena skrb za ljudstvo, zagotavljanje primerne oskrbe,
varnosti in infrastrukture, je bilo drugotnega pomena. Moč centralistične vlade je bila večinoma
omejena na Kabul in njegov okoliš, ki se je razvil v družbeno in gospodarsko središče države.
Modernizacija in državne reforme v 20. stoletju niso dosegle perifernih, robnih predelov države, ki
so ostali nerazviti.
Država se je v petdesetih letih znašla v hudi gospodarski krizi, ki ji je botroval obmejni spor s
Pakistanom in ekonomske sankcije, ki jih je uvedla pakistanska vlada proti Afganistanu, kar je
pripeljalo do skoraj popolnega zaprtja afganistansko-pakistanske meje. Ob pojavu katastrofalnih suš
v sedemdesetih so bile ekonomske razmere za veliki del Afgancev nevzdržne (Microsoft Encarta
2009, 2008). Revščina in ekonomska kriza, v kateri se je znašla država v sedemdesetih, je sprožila
vsesplošno nezadovoljstvo Afgancev do oblasti, podžigala uporništvo in rekrutacijo takratnih
protivladnih verskih bojevnikov, mudžahedinov.
5.1.1.2. MEDETNIČNA NASPROTJA
Medetnični konflikti pogosto vplivajo na nastanek vojne, vendar pa sama etnična raznolikost
prebivalstva ni nujno dejavnik konflikta, saj v svetu živi več etnij v složnosti kot v konfliktu. Kjer so
izbruhnile državljanske vojne na bazi etničnih, rasnih ali narodnih občutkov ogroženosti in strahu,
obstaja velika možnost ponovnega spopada in dolgotrajnih nasprotij. Afganistan je etnično, oziroma
narodnostno, fragmentirana država, v kateri oblast in nadzor pripadata regionalnim, vojaškim
voditeljem, ki pogosto izkazujejo močno lojalnost narodu, ki mu pripadajo (Smith, 2003). Zaostreni
odnosi med narodi in njihovimi voditelji so pomemben dejavnik razvoja kriznih razmer v
Afganistanu. Za boljše razumevanje mešane narodne sestave (kot dejavnika nastanka krize) je v
nadaljevanju podan razvoj medetničnih odnosov v bližnji preteklosti, moč, ki so jo in jo uživajo
posamezni narodi v državi, prostorska razporeditev narodov in njihove ozemeljske težnje.
Kot že omenjeno (v geografskem orisu Afganistana) gorovje Hindukuš in njegov težko premostljiv
relief predstavlja tudi družbeno in etnično ločnico. Medtem ko Paštuni na splošno prevladujejo v
južnem in jugovzhodnem delu Afganistana (velik del obmejnega območja ob afganistanskopakistanski meji), severni del poseljujejo manj številčni narodi oziroma etnije, med katerimi
prevladujejo Tadžiki in Uzbeki. Osrednje predele (Hazarjat) poseljujejo Hazari in Čahar Ajmaki.
Afganistanski Paštuni posedujejo relativno rodovitna območja v dolini reke Helmand, v oazi
Kandahār in v dolini reke Kābul ter druge rodovitne doline na jugovzhodu države. Paštuni imajo v
lasti tudi nekaj bolj rodovitnih območij na severu države (npr. Kundūz), ki so jih pridobili v obdobju
»paštunizacije« (obdobju paštunskih osvajanj ozemelj in njihovih nacionalnih teženj) od konca 19.
stoletja naprej. V preteklosti so pogosto izbruhnili ozemeljski spori med nomadskimi Paštuni in
Hazari za pašo v osrednjem predelu (zahodni polovici osrednjega dela Hindukuša). Ker je kabulska
oblast pripadala Paštunom, so bili Hazari pogosto prikrajšani za pravične razsodbe, zaradi šiitske
veroizpovedi pa je paštunska (sunitska) oblast neredko izvajala genocide nad njimi. Vzhodni del
osrednjega Hindukuša poseljujejo Tadžiki, ki imajo zaradi dostopa do rodovitnejših dolin severno od
Kabula (dolini Shomali in Panjshīr), nekoliko boljše pogoje za kmetijstvo. Gričevnato pokrajino
Bādgīs severozahodno od Hindukuša poseljujejo Turkmeni, ki se preživljajo z gojenjem žitaric in
ovčerejo. Vzhodno od pokrajine Bādgīsa se nahaja puščava Fāryāb in obsežna ravnica, ki se
nadaljuje proti severu. Gre za nekoč kmetijsko in trgovsko perspektivno območje, ki je danes zaradi
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talibanskih osvajalskih potez močno devastirana pokrajina. To območje posleljujejo v večini Uzbeki,
pogoste pa so tudi paštunske kolonije, ki so posledica zgoraj omenjenenih paštunskih osvajanj v 19.
in 20.stoletju (Marsden, 2001).
Etnična nasprotja pred tridestimi leti, ko je izbruhnila vojna, niso bila tako izrazita kot po odstavi
predsednika Najibullaha leta 1992, in v obdobju rivalstva za oblast in nadzor nad ozemljem med
vojaškimi voditelji, nekdanjimi mudžahedini, ki mu je sledilo. Po štirih letih notranjih bojev med
vojaškimi voditelji in spreminjajočimi zavezništvi je Afganistan predstavljal dezintegrirano ozemlje,
razdeljeno v regije, ki so si jih z močnim vojaškim zaledjem svojili voditelji paštunske, tadžiške in
uzbeške narodnosti (Clements, 2003). Naslednja slika prikazuje delitev Afganistana na vplivna
območja, ki so si jih izborili narodi, oziroma njihovi vojaški voditelji, leta 1996.
Karta 21: Nadzor nad ozemljem Afganistana leta 1996

Vir: Smith, 2003
Leta 1996 so se na oblast vzpeli talibani, ki so do leta 2000 prevzeli nadzor nad devetdesetimi
odstotki ozemlja Afganistana. Nekdanji vplivni tadžiški in uzbeški vojaški voditelji so imeli v rokah
le še okoli desetino ozemlja, ki je bilo pod stalnimi napadi talibanov. Talibanske enote so v veliki
meri izhajale iz paštunske skupine, zaradi česar so mnoge druge afganske skupine videle vzpon
talibanov na oblast kot sinonim vrnitve kabulske oblasti v paštunske roke. Talibani v Afganistanu so
poglobili medetnični konflikt med Paštuni in ostalimi narodi (Clements, 2003). Medtem ko se je
večina Paštunov poistovetila s talibani, so se ostali narodi (Uzbeki, Tadžiki in Hazari) oziroma
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njihovi vojaški voditelji združili v protitalibanski opoziciji in oblikovali protitalibansko Severno
zvezo (najmočnejšo zvezo med protitalibanskimi zavezništvi).
Odgovor na vprašanje, zakaj si Paštuni prisvajajo oblast v Afganistanu in težijo k dominanci nad
ostalimi etnijami, se nahaja v pretekli, tradicionalni, notranji porazdelitvi moči in v družbeni
hierarhiji. Od leta 1933 do 1979 so državo vodili pripadniki rodu Muhammadzai (Durani, oziroma
Paštuni). Pripadniki tega rodu so imeli v družbeni hierarhiji superiorni položaj, sledili so jim Durani
in za njimi Paštuni. Naslednja stopnja družbene hierahije je pripadala etničnim skupinam sunitske
vere, kjer so bili v ospredju Tadžiki. Šiiti, vključno z večino Hazarov, niso imeli pravic v okviru
političnih odločitev. V obdobju prosvojetske oblasti od leta 1978-1992 so državo vodili prav tako
Paštuni, tokrat pripadniki iz plemena Gildžaj (Marsden, 2001).
Pripadniki drugih etničnih skupin, ki so bili v času paštunske oblasti (vse od leta 1747) v ozadju, so
pridobili na moči in vplivu v času konfliktov, ki so izbruhnili s pronicanjem komunizma v državo in
s sovjetsko intervencijo, ko so skupaj s Paštuni formirali radikalne islamske bojevniške enote,
mudžahedine. Znotraj enot mudžahedinov in med njihovimi vojaškimi voditelji so vladala močna
nasprotja, ki so prišla na dan ob umiku SZ in v nadaljevanju državljanske vojni. Mudžahedinske
skupine so bile pogosto deljene glede na versko, narodnostno, regionalno ali plemensko pripadnost,
pa tudi glede na stopnjo radikalnosti. Različne mudžahedinske skupine so podpirale različne zunanje
sile (Clements, 2003). Med najbolj odmevnimi vojaškimi voditelji, ki so borili državljansko vojno in
prevzeli oblast v Kabulu po letu 1992, so bili: Burhanuddin Rabbani (Tadžik, predsednik
Afganistana 1992-1996), Gulbuddin Hekmatyar (Paštun, ministrski predsednik 1996), pokojni
Ahmad Shah Massoud (Tadžik, obrambni minister 1992-1996) in Abdul Rashid Dostum (Uzbek).
(Microsoft Encarta 2009, 2008). Spodnja slika prikazuje območja, v katerih prevladujejo posamezne
etnije (iz leta 2000) in spopade med talibani in protitalibansko Severno zvezo, na stran katere je
oktobra 2001 stopila mednarodna skupnost v boju proti talibanom.
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Karta 22 : Razporeditev prebivalstva po narodni/etnični pripadnosti in poboji

Vir: Smith, 2003, str. 77

Z intervencijo ZDA in koalcije leta 2001 je bil talibanski režim odstavljen. Pripadniki Severne zveze
so v boju proti talibanom dobili mednarodno vojaško pomoč in vplivna mesta v današnji vladi
Hamida Karzaia. Burhanuddin Rabbani je na primer vodja koalicije različnih političnih strank AMF
(Afghanistan National Front), Abdul Rashid Dostum je poveljnik ANA (Afganistanske nacionalne
vojske) itd. (Microsoft Encarta 2008, 2009). Današnja vlada pa ni pogodu Paštunom, saj so
prepričani, da vplivni sedeži v vladi pripadajo njim, ne pa Tadžikom, Uzbekom ali drugim manjšim
etnijam. Hamida Karzaia pogosto označujejo kot nepravega Paštuna (Ewans, 2005). Trenutne
medetnične tenzije se v grobem nahajajo med dvema poloma; med Paštuni in ostalimi večjimi
etnijami (Tadžiki, Uzbeki in Hazari), ki so si pridobili politično moč v novo ustanovljeni vladi.
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Za razumevanje etnične kompleksnosti Afganistana je potrebno upoštevati tudi, da današnje meje
Afganistana ne potekajo po etničnih ločnicah. Posledično narodi (Paštuni, Tadžiki, Uzbeki,
Turkmeni in Belučijci) živijo v različnih državah (Marsden, 2001). Ti so se v preteklosti pogosto
povezovali s pripadniki istega naroda preko meja, namesto da bi se homogenizirali znotraj države in
vzgojili skupno nacionalno zavest. Tako so Tadžiki iskali podporo v Tadžikistanu, Uzbeki v
Uzbekistanu, Turkmeni v Turkmenistanu, Paštuni v sosednjem Pakistanu, Hazarske šiite pa je
podpiral Iran (Clements, 2003). Postavitev meje po Durandovi liniji, ki je razdelila paštunski narod
med dve državi, je onemogočila oblikovanje absolutne paštunske večine v Afganistanu. Tako danes
nobeden od narodov znotraj Afganistana po številčnosti ne presega 50 odstotkov vsega prebivalstva.
Paštuni se s postavljeno mejo še vedno ne strinjajo. Z ustanovitvijo Pakistana leta 1947 se je med
Paštuni začel širiti iredentizem in separatizem, ki je vplival na pakistansko zunanjo politiko do
Afganistana.
Karta 23: Območja paštunske večine

Vir: Johnson, Mason, 2008, str. 43
5.1.1.3. VERSKA RAZDVOJENOST IN VERSKI RADIKALIZEM
Vsi Afganci so muslimanske veroizpovedi, vendar pa se delijo na sunite in šiite. Ob medetničnih
nasprotjih vladajo tudi verska nasprotja. Med šiiti in suniti so v preteklosti večkrat vzniknili
konflikti, v času paštunske oblasti (suniti) pa so bili šiiti pogosti zatirani. Kljub temu pa je bila
muslimanska vera temeljni dejavnik, ki je združil Afgance v uporu proti okupatorskimi potezami
britanskega imperija in SZ. Afganci so te vojne razumeli kot verske vojne. Med sovjetsko okupacijo
je v protisovjetskem boju šiite podpiral Iran, sunite pa Pakistan, Savdska Arabija, Kitajska in Zahod.
Vendar pa tradicionalna afganistanska verska kultura odstopa od pojava današnjega islamskega
radikalnega gibanja, ki je nastal kot reakcija na vsiljevanje zahodnih vrednot in modernega
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političnega sistema (Ewans, 2005). Brzezinski meni, da je verski boj proti ruskemu okupatorju v
Afganistanu povzdignil religijo v politično sfero in rodil fundamentalizem (Brzezinski, 2001, str.
117-142). Ekstremistična interpretacija islama, ki so jo razširjali talibani, je prestrašila mnoge
Afgance, predvsem tiste v Kabulu.V tem zakoniku je bila prepovedana kakršnakoli oblika zabave in
sprostitve, zato so talibani prepovedali športne aktivnosti, glasbo, televizijo, karte in vse mogoče
obstoječe igre. Zaprli so vse dekliške šole in ženskam je bilo redko dovoljeno, da bi se pojavljale
zunaj domov. Zavračali so družbene vrednote v Afganistanu in obstoječi državni sistem. Mešanica
strahu, otopelosti, izčrpanosti in devastacije po mnogih letih vojne je vodila Afgance v sprejemanje
talibanskega zakonika. Talibane pa je mogoče razumeti tudi kot nacionalno gibanje, saj jih veliko
izhaja iz paštunske etnične skupine, ki goji nacionalistične težnje. Paštuni so vladali Afganistanu več
kot 200 let, vendar pa so v devetdesetih letih in ponovno v zadnji letih vlado prevzeli voditelji drugih
narodov. Talibani so torej, s svojimi zmagovitimi posegi, dajali Paštunom upanje v vrnitev oblasti
nazaj v njihove roke (Rashid, 2001).
Nasprotno so se talibanskemu režimu in skrajni interpretaciji islama uprle druge narodnostne
skupine (Tadžiki, Uzbeki, Hazari in druge) in verske skupine. Šiiti so bili zopet ogroženi, saj so bili s
strani talibanskega režima prvi na spisku nezaželjenih. Le peščica talibanov se je bojevala v vojni
proti sovjetski okupaciji (mudžahedini), nekaj več proti vladi predsednika Najibullaha, vendar pa
doberšen del talibanov nikoli ni izkusil vojne proti komunizmu. Večinski del talibanov sestavljajo
mladi verski učenci, ki jih poučujejo v madrasah, ki se nahajajo v begunskih taboriščih v Pakistanu
(Rashid, 2001).
Sam pojav verskega radikalizma v Afganistanu pa je večplasten. Pomembno dejstvo je, da se verski
radikalizem širi predvsem med paštunskim narodom. Razlog, da so Paštuni bolj nagnjeni k
islamskemu ekstremizmu (v nasprotju z drugimi etnijami v državi) izhaja tudi iz njihove
interpretacije islama, oziroma njihovega striktnega verskega zakonika, ki kroji temelj paštunske
identitete in družbene organizacije. Paštuni so prepričani, da je njihov družbeno-politični sistem
boljši kot zahodnjaški, oziroma trenutni državni (v katerem vplivna mesta pripadajo drugim
narodom), zato se mu ne želijo pokoriti (Johnson, Mason, 2008).
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5.1.2. ZUNANJI DEJAVNIKI – VPLETENE ZUNANJE SILE
Afganistan je območje prepletanja številnih vplivnostnih sfer regionalnih sil in velesil. Vplivi teh na
razvoj krize v Afganistanu so ključnega pomena. Njihovo vpletanje je pogosto povečalo konflitni
potencial, ki ga ima država, zaradi svojih notranjih značilnosti.
5.1.2.1. SOSEDNJE DRŽAVE IN NJIHOVI VPLIVI
Afganistan se nahaja na stiku Bližnjega vzhoda in osrednje Azije. Obe regiji, vključno s severno
Afriko, sta območji strateških prehodov in njihovo varovanje je pomembno za stabilen gospodarski
razvoj. Poleg tega imajo te regije ogromne količine fosilnih goriv. Sodobni proces islamskih
radikalnih gibanj in terorizem predstavlja grožnjo vsem zunanjim silam, ki si prizadevajo obdržati
svoj nadzor nad viri (Hobbs, 2009, str. 229-238).
Pakistan je po 11. septembru 2001 zaveznik ameriške vlade v boju proti terorizmu, kjub dejstvu, da
je pred tem podpiral talibane. ZDA je leta 2004 priznala Pakistan kot eno najpomembnejših zaveznic
zunaj zveze Nato, pakistanska vlada pa je postala ena največjih prejemnic ameriške vojaške pomoči.
Po intervenciji ameriško-kaoalicijskih sil v Afganistanu so se talibani in teroristične zveze nastanili v
zahodnem Pakistanu, predvsem v provinci FATA (Federally Administered Tribal Areas), v kateri
pakistanska vlada ob pomoči ameriško-koalicijskih sil z vojaškimi napadi poskuša zatreti njihovo
delovanje. Območje poseljujejo v večini pakistanska paštunska plemena, ki se ne strinjajo s
pakistanskimi in ameriško-koalicijskimi intervencijami (Hobbs, 2009, str. 303).
Od ustanovitve Pakistana leta 1947 sta afganistanska in pakistanska vlada v neprestanih sporih glede
vprašanja Paštunov in njihovih separatističnih oziroma iredentističnih teženj. Ob umiku britanskega
imperija 1947 in nastanku Pakistana je Afganistan v diplomatski noti opozoril britansko-indijsko
vlado, da so prebivalci med Durandovo linijo (ustanovljeno 1893) in reko Ind Afganci ter da se
imajo sami možnost odločiti, kateri državi bi se želeli priključiti, oziroma ali bodo zahtevali
neodvisnost. Tako Britanci kot kasneje Pakistanci so predlog zavrnili. Posledično Afganistan ni hotel
potrditi samostojnosti Pakistana in je oporekal njegovemu članstvu v OZN septembra 1947
(Microsoft Encarta 2009, 2008).
Paštuni na obeh straneh meje še vedno oporekajo razmejitvi, na primer Paštunska nacionalna ljudska
stranka zahteva ustanovitev paštunske domovine. Težnje pakistanske vlade, da bi si podredila
paštunski narod v Pakistanu, razširila vpliv na sosednji Afganistan in pridobila večjo kompetenco in
moč v indijsko-pakistanskem rivalstvu, so od začetka njegovega obstoja usmerjale zunanjo politiko
Pakistana. Vplivna pakistanska militaristična agencija ISI je vse od leta 1950 podpirala in
koordinirala radikalne afganske, pakistanske, arabske in druge tuje islamske ekstremiste znotraj
Afganistana, in sicer od talibanov, Osame bin Ladna in njegove Arabske brigade, pakistanskih
političnih verskih strank (npr. JUI, HUM) in njihovih madras do afganistanskih islamskih fanatikov
v času sovjetske okupacije Afganistana in različnih obstoječih tujih radikalnih islamskih skupin.
Pakistanska vlada je v času talibanskega režima nudila vojaško podporo talibanom v boju proti
talibanski opoziciji na severu. Eden od dokazov je septembrski spopad leta 2000 med talibani in
protitalibansko Massoudovo vojsko. Različni viri so poročali o več tisočih vojakih pakistanske in
drugih narodnosti, ki so se bojevali na talibanski strani, na katero so bili poslani s strani vojaško
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vplivnega Perveza Musharrafa, kasnejšega ministrskega predsednika in zatem predsednika Pakistana
(Tomsen, 2001).
Thomas H. Johnson in M. Chris Mason navajata, da je strah pakistanske (radikalne) oblasti pred
separatizmom oziroma iredentizmom Paštunov ključni krivec današnjega vzpona verskega gibanja
na območju paštunskega ozemlja. Pakistanska oblast naj bi od sedemdesetih let dalje poskušala
razdreti paštunsko plemensko strukturo v severnem delu Pakistana ter si pokoriti paštunski narod,
zaradi česar je podpirala ekstremistične verske skrajneže, ki so si prizadevali vzpostaviti politično
kontrolo v regiji. Slednjo bi kasneje nadomestil lokalni konzervativni politično-verski aparat,
podrejen državni oblasti. Vpliv islamskega gibanja preko meje na območje Afganistana naj bi
Pakistanu prinesel tudi možnosti za nadaljnje širjenje vpliva v Afganistanu, ki je bil kot
kontinentalna država odvisen od uvoza iz Pakistana in dostopa do morja preko njegovega ozemlja, v
primerjavi z njim pa je tudi ekonomsko in vojaško precej šibkejši. Ob sovjetski okupaciji
Afganistana je pakistanska težnja po ekspanziji islamskega ekstremizma dobila mednarodno
podporo. Verska vojna, jihad, v kateri so se mudžahedini borili proti SZ, je bila v veliki meri
financirana s strani ZDA in Savdske Arabije, medtem ko sta pakistanska ISI in ameriška CIA igrali
glavno vlogo pri usmerjanju finančnih sredstev, ki sta jih namenjali najbolj radikalnim verskim
strujam. To je povzročilo naraščajočo radikalizacijo paštunskih plemen (Johnson, Mason, 2008).
Iran deli z nepaštunskimi Afganci na severu podobno kulturno in jezikovno podobo. Iran nastopa v
vlogi zaščitnika Hazarov (šiitske manjšine), pogosto zatirane s strani paštunske oblasti, fanatičnih
sunitov in talibanov v Afganistanu. Iran deli z Afganistanom tudi nezaželjene posledice
prekupčevanja in tihotapstva z mamili, ki se odražajo v bojih na afganistansko-iranski meji in
številnih žrtvah tako policistov kot prekupčevalcev (Tomsen, 2001).
Pred sovjetsko intervencijo v Afganistanu in iransko islamsko revolucijo leta 1979 je Afganistan
Irancem pomenil predvsem vir poceni delovne sile, Afgance pa so dojemali kot slabo izobražene in
manjvredne. Sovjetska intervencija je Iranu ponudila priložnost, da okrepi svoj verski (šiitski) vpliv
nad prebivalstvom v Afganistanu, zlasti nad uporniškimi skupinami v Hazarajatu in ideološkimi
simpatizerji iranske islamske revolucije, ki so se leta 1990 združili v Hisb-e-Wahdatu. Hkrati pa je
iranska oblast čutila sovjetsko prisotnost kot grožnjo lastni varnosti (Marsden, 2001). V obdobju
vladanja mudžahedinov je Iran z vojaško in logistično podporo šiitom poskušal ustvariti pogoje za
širjenje vpliva po dveh poteh znotraj Afganistana; od iranske meje skozi šiitski Hazarajat do
šiitskega dela Kabula, in na severu od (s šiiti poseljenega) Mazār-e Šharīf a preko reke Amu Darja
do osrednjeazijskih republik. Iranske načrte so onemogočili talibani, ki so med letoma 1996 in 1998
zavzeli osrednji in severni del države ter uničili vse, kar je Iranu uspelo postaviti vzdolž teh
koridorjev (Tomsen, 2001). Iranska vlada je videla talibane kot savdski in ameriški poskus okrepitve
sunitskega bloka, usmerjenega proti Iranu, in se odločno postavila na stran opozicije ter pošiljala
oborožene begunce v Afganistan, da bi okrepila protitalibansko opozicijo (Marsden, 2001). ZDA pa
so, po razpadu SZ, videle Iran kot potencialno regionalno velesilo in grožnjo širjenja ideolologije
fundamentalne muslimanske države v nekdanje republike SZ ter se trudile zmanjšati njegov vpliv v
Afganistanu in osrednji Aziji.
Leta 2001 je Iran podprl ameriško-koalicijsko intervencijo v Afganistanu in bil udeležen tudi pri
vzpostavljanju nove afganistanske vlade na Bonski konferenci, kar je obetalo, da se bodo napeti
bilateralni odnosi med državama izboljšali. Vendar je kmalu zatem ameriška vlada obtožila Iran, da
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poskuša spodnesti kabulsko vlado in da daje zatočišče teroristom. Iran si v novo nastali situaciji ne
trudi širiti ideološkega vpliva, ampak sklepa pomembne gospodarske vezi z nekdanjimi državami SZ
in okoliškimi državami, na primer preko sporazuma z Uzbekistanom glede gradnje železniška
omrežja, ki bi povezal Perzijski zaliv s Kitajsko (Hunter, 2003). Iran spodbuja prevoz fosilnih goriv
iz osrednje Azije preko svojega ozemlje (Hobbs, 2009, str. 178-179) Po drugi strani tudi v Iranu
zadnja leta naraščajo notranji konflikti.
Tadžikistan, Uzbekistan in Turkmenistan so nekdanje države Sovjetske zveze in severne sosede
Afganistana, ki delijo s severnim delom Afganistana sorodno etnično in versko sestavo. Države
imajo še nestabilno oblast, ki se na eni strani poskuša otresti vpliva Rusije, po drugi strani pa se boji
vpliva radikalnih islamskih struj in širjenja talibanov, ki bi destabilizirali njihovo sekularno oblast
(Marsden, 2001). Uradno demokratične republike vodijo avtokratične vlade. Te države se soočajo s
ševilnimi težavami, kot so: prenaseljenost, pomanjkanje rodovitne zemlje in vode, okoljska
degradacija, korupcija širokega obsega, prekupčevanje z mamili in odvisnost, naraščanje razlik med
prebivalstvom, visoka stopnja brezposelnosti, revščina, pomanjkanje varnosti itd., kar spodbuja
uporništvo v regiji. Od devetdesetih let dalje so islamski uporniki izvajali protivladne napade v
Uzbekistanu in Tadžikistanu (Walker, 2003).
Tadžikistan je najrevnejša država osrednje Azije (Hobbs, 2009, str.179). V državi je od leta 1992 do
1997 divjala državljanska vojna med podporniki prokomunistične vlade in opozicijo, ki je bila pod
močnim vplivom radikalnih islamistov iz južnega dela države. Slednji so pridobivali dodatne
upornike iz sosednjega Afganistana. S posredovanjem Rusije je bila vojna leta 1997 končana (Natek,
2006). Tadžikistan je ostal edina država v osrednji Aziji, v kateri so trajno nameščene ruske vojaške
sile. Te so v času talibanskega režima nudile vojaško podporo Severni zvezi, oziroma Tadžikom in
Uzbekom v Afganistanu. Iz Afganistana skozi Tadžikistan v Rusijo potekajo tihotapske poti opija in
trdih drog (Trenin, 2003, str. 126). Trenutno gospodarstvo Tadžikistana sloni na prekupčevanju z
mamili in humanitarni pomoči. Leta 2001 se je Tadžikistan pridružil protiteroristični koaliciji pod
vodstvom ZDA. Od takrat so poleg ruskih vojaških sil na tadžikistanskem ozemlju tudi ameriške
enote (Hobbs, 2009, str. 179).
Uzbekistan je z okoli 25 milijonov prebivalcev, najštevilčnejša država osrednje Azije, ki se lahko v
prihodnosti razvije v eno izmed vodilnih regionalnih sil.Gospodarstvo države sloni na namakalnem
kmetijstvu in izvozu, predvsem bombaža, zato so sporazumi glede izrabe vode med osrednjeazijskimi republikami za Uzbekistan še posebej pomembni (Hobbs, 2009, str. 204-205). S središčno
lego v regiji in veliko vojaško močjo predstavlja grožnjo manjšim okoliškim državam, predvsem
Tadžikistanu in Kirgiziji. Uzbekistansko vlado vodijo nekdanji komunisti, ki pa so izrazili željo po
večji neodvisnosti od ruskega vpliva in prepovedali vstop ruskih sil na državno ozemlje (Trenin,
2003, str. 125). Oblast pa se hkrati boji vstaje islamskega radikalizma, še posebej v Ferganski
kotlini, čeprav se je pred septembrom 2001 s talibani dogovarjala o ponovnem odprtju meje med
Afganistanom in Uzbekistanom (zaprta je bila od leta 1998) (Marsden, 2001). Drugi problem
predstavljajo izvozne poti trdih drog iz Afganistana skozi osrednjeazijske republike, ob njih pa se
širi zasvojenost, epidemije in kriminal. Uzbekistan je podprl mednarodno intervencijo v Afganistanu
in dovolil namestitev ameriško-koalicijskih vojaških sil na državnem ozemlju ter uporabo zračnega
prostora, vendar pa je leta 2005 prekinil dovoljenje. Uzbekistanska oblast, tako kot tadžikistanska,
odklanjata begunce iz Afganistana (Marsden, 2001).
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Turkmenistanu se je v primerjavi s Tadžikistanom in Uzbekistanom uspelo najbolj oddaljiti od
ruskega vpliva in celo vzpostaviti tesnejše odnose s talibani, predvsem v povezavi s turkmenskimi
interesi po izvozu plina in nafte preko ozemlja Afganistana in interesih po zmanjšanju odvisnosti od
ruskega trga. Turkmenistan hrani ene od največjih svetovnih zalog zemeljskega plina (Trenin, 2003,
str. 126). Za razliko od večine držav nekdanje SZ Turkmenistan ne uvaža, ampak izvaža zemeljski
plin v Rusijo. Vlada ohranja dobre odnose s Tučijo, Iranom (gradnja železnice do iranskega
železniškega omrežja) in tudi z Rusijo (Hobbs, str. 178).
5.1.2.2. VPLETENE VELESILE IN NJIHOVI INTERESI
Rusija je naslednica SZ in ima veliko gospodarsko in politično moč, s katero udejanja svoje zunanje
interese. Od razpada SZ so se odnosi med Rusijo in Zahodom izboljšali. Od leta 1997 je Rusija
članica skupine G8, ki jo sestavlja 8 gospodarsko namočnejših in politično najvplivnejših držav
sveta (Hobbs, 2009, str. 178-179). Podpisani mirovni sporazum med britanskim in ruskim imperijem
v začetku 20. stoletja je bil le navidezen in je pomenil začasen umik SZ od svojih interesov
ekspanzije preko ozemlja Afganistana. Leta 1979 je SZ okupirala Afganistan, kar je sprožilo
desetletno vojno, v kateri je bila SZ poražena in primorana umakniti vse svoje vojaške sile z ozemlja
Afganistana. Vendar pa konfliktne razmere v Afganistanu ne potekajo brez vpliva in strateških
presoj Rusije, predvsem kar se tiče širjenja islamskega fundamentalizma in prekupčevanja z mamili
v Evraziji. Širjenje islamskega gibanja v Afganistanu in na ozemlja sosednjega Tažikistana,
Uzbekistana in nekaterih drugih držav nekdanje SZ je za Rusijo predstavljalo ogrožanje regionalne
stabilnosti in njenega lastnega teritorija. Od leta 1997 je Rusija v Tadžikistanu (oziroma na
obmejnem območju med tadžikistansko in afganistansko mejo) vzpostavila ruske vojaške baze, ki so
Severni zvezi dovajale orožje in nudile zavetje v protitalibanskemu boju. Prejemnice ruske podpore
so bile vojaške enote Massouda in Dostuma, nekdanjih mudžahedinov, ki so se borili proti SZ.
Rusija je podprla intervencijo ZDA in kolicije ter nudila informativno in strokovno pomoč, dovolila
uporabo ruskega zračnega prostora za ameriška vojaška letala in se strinjala z namestitvijo njihovih
vojaških enot v osrednji Aziji. Po odstavi talibanskega režima je priznala začasno vlado Hamida
Karzaia (Trenin, 2003).
Grožnjo širjenja talibanov oziroma islamskega fundamentalizma, ki bi destabilizirala države
osrednje Azije, ni mogoče potrditi. Rusija je izrazila še posebno skrb in iz varnostnega razloga
vzpostavila svoje vojaške baze v Tadžikistanu in Kirgiziji. Vendar pa nekateri analitiki menijo, da je
Rusija grožnjo islamskega ekstremizma v osrednjo Azijo izkoristila in spodbujala, da bi pod svojim
vodstvom v osrednji Aziji vzpostavila kolektivne varnostne in ekonomske integracije (Hobbs, 178179). Rusija se trudi obdržati nadzor nad trgovanjem nafte in plina iz kaspijskega bazena in nad
potmi energentov. Zavarovati želi svoj izvoz nafte in plina ter obdržati njegovo tržno vrednost pred
potencialno konkurenčnostjo nafte in plina iz Kaspijskega bazena. Na splošno si Rusija prizadeva,
da bi nekdanje države SZ ponovno pridobila v svoj politično-ekonomski okvir. Medtem ko vpliv
Skupnosti neodvisnih držav (CIS) slabi, nekdanje države SZ iščejo politično in ekonomsko
neodvisnost od Rusije ter se povezujejo z Zahodom in drugimi interesenti (Tomsen, 2001). Rusija je
članica Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), v okviru katere skupaj s Kitajsko spodbuja
vključevanje osrednjeazijskih republik in oblikovanje azijske vojaške zveze, ki bi bila protiutež Natu
(Hobbs, 2009, str. 179)
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Ekonomski vpliv Kitajske in njen geopolitični interes v centralni Aziji nenehno raste, hkrati pa
Kitajsko skrbijo muslimanske separatistične težnje Ujgurov in Kazakov v zahodni kitajski provinci
Sinkiang (Tomsen, 2001). Kitajska ima vsaj 56 etničnih manjšin, ki ne pripadajo večinskemu narodu
Han in živijo predvsem na zahodu ter jugozahodu države. Ujguri v zahodni kitajski provinci
Sinkiang štejejo okoli 8 milijonov pripadnikov in so muslimanske veroizpovedi, govorijo ujgurski
jezik turškega izvora in so močno povezani s Kazaki na zahodu. Večina Ujgurov si prizadeva za
separatizem od Kitajske in ustanovitev samostojne muslimanske države. Da bi kitajska vlada
zmanjšala ujgurske separatistične težnje, pogosto izvaja represijo nad Ujguri in si jih poskuša
prislino podredi. Ujgurske separatistične borce v današnjem času pogosto označuje za teroriste
(Hobbs, 2009, str. 372-373).
Država se kot članica organizacije Šanghajska peterica bori proti islamskemu terorizmu, ki v bistvu
zadeva le protikitajsko usmerjene Ujgure in Kazake. Boji se tudi, da bi radikalni islam, podpiran s
strani Pakistana, dosegel Kitajsko oziroma avtonmno provinco Sinkiang preko pakistanske severne
regije Gilgit. Kitajska uspešno uresničuje svoje politične in ekonomske interese v novih republikah
centralne Azije, kjer so leta 2000 že tri od petih držav v večji meri trgovale s Kitajsko kot Rusijo. V
zadnjem desetletju Kitajska previdno manevrira v azijskem prostoru; ohranja dobre odnose z Rusijo
in hkrati podpira neodvisnost nekdanjih republik SZ v osrednji Aziji, dobavlja orožje Pakistanu in
mu z namenom vzdrževanja protiuteži Indiji nudi podporo, sodeluje v protiterorističnem boju …
(Tomsen, 2001).
Združene države Amerike ohranjajo status absolutno največje svetovne velesile, kar ustvarja
unipolaren svet. Imajo najmočnejšo gospodarstvo, daleč največjo porabo BDP-ja v vojaške namene,
dominanco globalne moderne kulture, sedeže mnogih vplivnih mednarodnih organizacij
(Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke...) ipd. (Hobbs, 2009, str. 627). ZDA kot
svetovna velesila igrajo v Afganistanu in v mnogih drugih kriznih območjih po svetu geopolitično
igro, s katero želijo pridobiti nadzor nad najpomembnejšimi območji virov, ki zagotavljajo moč in
blagostanje. Za ohranjanje statusa svetovne velesile poskušajo ( in to bodo počele tudi v prihodnje)
preprečiti vsakršen potencialni vzpon neke druge države oziroma sile na njihovo raven (Klare,
2003).
Po drugi svetovni vojni in razpadu britansko-indijskega imperija so ZDA aktivneje vstopile v azijsko
regijo in prevzele mesto branika širjenja ruskega oziroma sovjetskega vpliva. V obdobju hladne
vojne do začetka sedemdesetih let je Afganistan od ameriške vlade prejemal denarno pomoč v obliki
posojil za gradnjo infrastrukture, razvoj izobraževanja in gospodarstva. V istem obdobju je SZ
Afganistanu dodelila enkrat večjo denarno vsoto. V času sovjetske intervencije v Afganistanu so
ZDA podpirale verske bojevnike, mudžahedine, v boju proti komunistični oblasti in sovjetskim
enotam (Clements, 2003, str. 256-258). Po mnenju Brzezinskega naj bi ameriška podpora islamskim
fundamentalistom privedla do današnjih talibanov in terorističnih napadov. Vendar naj islamska
gibanja ne bi predstavljala posebne grožnje, saj naj bi bil islam le ena od vodilnih religij, nezmožna
integracije na svetovni ravni (Center for Research on Globalization, 1998).
Od leta 1989 so ZDA in Zahod ignorirali nemire in državljansko vojno, v kateri se je znašel
Afganistan po umiku sovjetskih čet, hkrati pa sklepale sporazume in uresničevale svoje cilje znotraj
ekonomske interesne sfere (na primer o poteku in gradnji energetskih poti), vse dokler se talibanskoameriški odnosi niso zaostrili (Clements, 2003, str. 258). Po terorističnem napadu na New York in
Pentagon 11. septembra 2001 je tedanji predsednik George W. Bush napovedal vojno mednarodnim
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teroristom in predlagal ustanovitev mednarodnega zavezništva preko Nata za boj proti teroristom.
Ker talibanska oblast ni želela predati voditelja teroristične mreže Al-Kaida, ki naj bi se nahajal v
Afganistanu, je ameriška vlada napovedala Afganistanu vojno.
Ameriško-britanska koalicija je 7. oktobra 2001 pričela zračne napade na Afganistan. Vojno so
podprle številne zahodne države, ki so poslale svoje vojaške enote v mirovno misijo v Afganistan.
Leta 2007 je bilo v Afganistanu prisotnih okoli 45 000 predstavnikov mednarodnih vojaških sil. Od
teh je bilo 32 000 pripadnikov pod okriljem OZN in sil ISAF. Ostali vojaki (od 10 000 do 13 000) so
pripadali ameriškim in zavezniškim silam, ki so bile situirane v bazi severno od Kabula in na vzhodu
države ob pakistanski meji. Njihova primarna misija so bile operacije in izvajanje ukrepov proti AlKaidi in drugim organizacijam, osumljenih vpletenosti v mednarodni terorizem (Human Rights
Watch: The Human Cost, 2007). Leta 2009 je v Afganistanu prisotnih dvakrat več pripadnikov
ISAF-a kot leta 2007 (NATO: ISAF: Facts and Figures, 2009).
Mednarodne sile skupaj z afganistanskimi državnimi vojaškimi silami izvajajo širše vojaške
operacije proti upornikom, ki v veliko primerih terjajo številne civilne žrtve. Vojna se (s sicer nekaj
obdobji doseženega miru) stopnjuje, predvsem zadnja tri leta. Ameriško-koalicijski pristop k
reševanju afganistanske krize po letu 2001, z zračnimi napadi na vasice, ki naj bi upornikom služile
kot baze, in nasilnim širjenjem kabulske oblasti v Afganistanu (brez zagotavljanja osnovnih
življenjskih potreb prebivalstvu v odmaknjenih predelih) ni dosegel pravih rezultatov. Uporništvo
proti mednarodnim in afganistanskim vladnim silam ter verski radikalizem se (zlasti med paštunskim
narodom) hitro širi (Johnson, Mason, 2008). Mnenja o vzrokih in ciljih ameriško-koalicijske
intervencije v Afganistanu so različna. Zunanja politika ZDA se kaže kot neoimperialistična; oslabiti
si prizadeva islamska gibanja, pridobiti nadzor nad energenti in strateško lego, si zagotoviti trg …
Savdska Arabija s površino 2,1 milijonov m2 zavzema večji del arabskega polotoka in je domovina
arabske civilizacije in muslimanske religije. Po ustavi je absolutistična monarhija, njen pravni in
verski red pa temelji na islamu oziroma njegovi sekti - vahabizmu. Država poseduje več kot ¼ vseh
svetovnih zalog nafte, na račun katerih je obogatela. Vendar pa so prisotne velike razlike med
prebivalstvom, zlasti med bogatejšo sunitsko večino in revno šiitsko manjšino na vzhodu. Z naftnim
trgovanjem in prisotnostjo zahodnih koorporacij se je v državi začel širiti zahodni stil življenja. V
zadnjem desetletju so se v Savdski Arabiji vrstili bombni napadi Al-Kaide, ki so bili usmerjeni
predvsem na ameriške vojaške sile, prisotne v državi, z namenom pregnati zahodne interese,
destabilizirati monarhijo in vzpostaviti novo islamsko vlado. Ameriške vojaške sile naj bi se leta
2003 umaknile iz države (Hobbs, 2009, str. 259-260).
Savdska Arabija je znana kot država, ki širi muslimanska fundamentalistična gibanja in ideologijo.
V Afganistanu je odigrala pomembno vlogo v času sovjetske okupacije Afganistana, pri širjenju
mudžahedinov, kakor tudi pri razvoju delovanja talibanov. Savdska Arabija je bila glavni ideološki
in finančni podpornik madras v Pakistanu in Afganistanu v osemedesetih letih. Do leta 1991 je
nudila močno podporo mudžahedinom, zatem pa radikalnim islamskim strankam, kot je Jamiat alUlema al-Islami v Pakistanu, kar je nedvomno pripomoglo k vzponu talibanov.
Savdska Arabija (prav tako tudi Združeni arabski emirati) je prekinila diplomatske odnose s talibani
po 11. septembru 2001, čeprav je verjetno, da talibani še vedno prejemajo pomoč preko savdskih
nevladnih elementov (Marsden, 2001). Dejavnike, ki so vplivali na teroristična dejanja islamskih
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skrajnežev po svetu, vključno z Al Kaido, je mogoče iskati v šolskem sistemu in poučevanju v
Savdski Arabiji in njenih fundacijah. Država ima veliko vplivnih ljudi, ki spodbujajo agresivno
interpretacijo muslimanske vere in nudijo finančno podoro madrasam. Madrase so bile pred
sovjetsko intervencijo v Afganistanu, običajna semenišča, v katerih so se učili religioznih besedil ter
se imeli možnost izobraziti za verske voditelje. Za tem je prioriteta teh semenišč postalo urjenje
bojevnikov, ki so odšli v vojno v Afganistan. Iz teh šol izvirajo tudi talibani. Madrase so postala
militarističa semenišča (PBC, 2001).
Večina evropskih držav je podprla odločitev ameriške vlade za intervencijo v Afganistanu.
Britanske vojaške enote so skupaj z ameriškimi začele napade na Afganistan oktobra 2001. Kasneje
so se pridružile enote za specialno delovanje nekaterih drugih držav (Nemčije, Poljske, Nizozemske,
Norveške, Avstralije, Kanade itd.). V mirovno misijo pod okriljem ISAF-a so poslale svoje vojaške
enote vse države EU (razen Cipra in Malte) in vse članice Nata. Največ vojakov je prispevala Velika
Britanija (9000), sledile so Nemčija (4050), Italija (2795), Poljska, Nizozemska itd. (NATO: ISAF:
Facts and Figures, 2009). Evropska Unija v sodelovanju z mednarodno skupnostjo igra pomembno
vlogo v stabilizaciji in rekonstrukciji Afganistana ter v dodeljevanju donatorskih sredstev. EU v
Afganistanu deluje v okviru Bonskega sporazuma, sprejetega leta 2001, in Afganistanskega
dogovora iz leta 2006. Evropski parlament je leta 2007 ustanovil delegacijo EP za odnose z
Afganistanom. (Evropski parlament, 2009). Od leta 2007 v Afganistani deluje evropska policijska
misija (EUPOL). Evropska unija ima od leta 2001 v Afganistanu nameščenega posebnega
predstavnika, v Kabulu pa je od leta 2002 odprta pisarna Evropske komisije in Urada Evropske
komisije za humanitarno pomoč (ECHO).
V preteklosti sta imeli velik vpliv na razmere v Afganistanu predvsem dve evropski državi, Velika
Britanija in Nemčija, ki imata močan vpliv tudi na današnji potek obnovitve države. Današnje meje
Afganistana so v grobem nastale v 19. stoletju in so služile kot meje med vplivnimi sferami
britanskega in ruskega imperija. Oblika Afganistana je oblika tamponskega ozemlja med tema
dvema silama. Leta 1893 so Britanci v sporazumu s takratnim afganistanskim vladarjem Abdurjem
Rahmanom Khanom začrtali mejo med britanskim imperijem in Afganistanom po tako imenovani
Durandovi liniji, ki je ločila največji afganski narod na dva dela (Clements, 2003). Poznejši poskusi
afganistanske oblasti, da bi mejo razveljavila, so bili neuspešni, meja pa je po umiku britanskega
imperija povzročila spore med pakistansko in afganistansko vlado. Rivalstvo, ki se je odvijalo med
ruskim in britanskim imperijem v 19. in 20. stoletju, je bila tekma dveh imperijev za moč in vpliv v
regiji. Obe strani sta uporabili različne diplomatske, vojaške in druge strateške taktike, da bi si
zagotovili nadzor nad ozemljem Afganistana in vpliv v regiji. Za Rusijo je bil nadzor nad
Afganistanom pomemben korak na poti do zagotovitve dostopa do »toplega morja«. S tem namenom
si je podjarmila teritorije današnjih neodvisnih republik Kazahstana, Tadžikistana, Turkmenistana in
Uzbekistana. Za britanski imperij pa je bil nadzor v regiji ključnega pomena za zagotavljanje
varnosti britanskih kolonij v Indiji. Britanska težnja po postavitvi njim naklonjene oblasti v
Afganistanu je vodila do vojaške intervencije in angleško-afganistanskih vojn (1838−42, 1878−80,
1919). Z Rawalpindsko pogodbo leta 1921 so se Britanci obvezali, da bodo spoštovali neodvisnost
Afganistana. Pogodbi je sledil mirovni sporazum med Afganistanom in SZ, tako imenovani »pakt
neagresije« (Lansford, 2002).
Afganistanko-nemški odnosi so se začeli razvijati v času prve svetovne vojne, ko je nemška
ekspedicija poskušala prepričati afganistanskega vladarja, da napade takratni britanski imperij.
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Afganistan tega ni storil in razglasil nevtralnost. Po vojni je Nemčija ponudila Afganistanu pomoč
pri razvoju industrije in trgovanja, Nemci pa so postali najštevilčnejša skupina tujcev, prisotna na
ozemlju Afganistana. V drugi svetovni vojni je Afganistan ponovno razglasil nevtralnost, vendar pa
so Nemci, ki so se zavedali strateške lege Afganistana, poskušali namestiti afganistanskega voditelja,
ki bi bil njim bolj naklonjen. Po vojni se je njihov vpliv širil. Z nemško podporo se je v Afganistanu
razvijalo gospodarstvo, energetika (HE) in šolstvo, Nemčija pa je do sedemdesetih let postala ena od
najpomembnejših donatork Afganistana (takoj za SZ in ZDA) (Clements, 2003, str. 6-8) Sedanja
vpletenost evropskih držav in EU v krizo v Afganistanu je prispevek sil v zvezi Nato, članice katere
so vse evropske države, prisotne v Afganistanu. Interesi zunanje politike EU do Afganistana so:
vzpostaviti mir in stabilnost v Afganistanu in širši regiji, zagotoviti varnost, ki bi omogočala razvoj
gospodarskih evropsko-azijskih vezi, zagotoviti nemoteno dobavo fosilnih goriv do evropskih
porabnikov, zmanjšati nevarnost terorističnih napadov …
Indija in Afganistan sta v preteklosti pogosto navezovali politične in kulturne vezi. Indijska vlada je
podprla vse vlade v Kabulu - do talibanskega režima. Po letu 2001 je Indija (z 1,2 milijarde amerških
dolarjev) postala največji donator finančne pomoči za obnovo Afganistana. V Afganistanu naj bi bilo
okoli 4000 indijskih uradnikov in varnostnega osebja, ki delujejo v različnih projektih rekonstrukcije
države (Council on Foregin Relations, 2009). V interesu Indije je, da se v Afganistanu vzpostavi
stabilna oblast, neodvisna od Pakistana, ki bi omogočala Indiji trgovanje z Afganistanom in
osrednjeazijskimi republikami in dostop do energetskih virov.
Zunanjih interesov Indije, ki zadevajo Afganistan, ni mogoče preučevati skozi poznavanje
konfliktov med indijsko in pakistansko vlado. Z osamosvojitvijo in delitvijo nekdanjih angleških
kolonij v Indiji na dve samostojni državi, Pakistan in Indijo, se je leta 1947 spremenila regionalna
podoba Južne Azije, pojavile so se napetosti med na novo ustanovljenima državama. Za
razumevanje vpletenosti Indije v afganistansko krizo je treba upoštevati konflikt in vojno v
provincah Kašmir in Jammu, ki sta prostor rivalstva med Indijo in Pakistanom. Po razdelitvi
nekdanjega angleškega imperija na Pakistan in Indijo je takratni monarh provinc Kašmirja in
Jammuja Maharaja Hari Singh odlašal z odločitvijo za priključitev provinc h katerikoli od držav in
upal na priznanje statusa neodvisnosti. Takoj po umiku angleške oblasti leta 1947 so se Paštuni,
živeči v zahodnih delih Kašmirja in Jammuja, uprli vladi monarha (hindujskega porekla) in
poskušali s podporo Pakistana prevzeti oblast. Hari Singh se je v strahu pred uporniki zatekel po
vojaško pomoč k Indiji, ki pa je zanjo zahtevala aneksijo provinc, v katerih sicer prevladujejo
muslimani, k Indiji (Microsoft Encarta 2009, 2008). S formalno pogodbo o aneksiji med Pakistanom
in Indijo je izbruhnil konflikt, ki traja že več kot 60 let.
Indija že več kot pol stoletja poskuša zatreti upore muslimanov v provincah Jammu in Kašmir, ki jih
vztrajno podpira Pakistan. V regionalni konflikt sta državi uspeli pritegniti vplivne globalne sile.
Lansford meni, da sta konflikt med Indijo in Pakistanom s pridom izkoristili in podpihovali ZDA in
SZ v svojem bipolarnem tekmovanju na regionalni in svetovni ravni. V petdesetih letih so ZDA v
iskanju protisovjetskih zaveznikov ponudile Pakistanu pomembno vojaško pomoč, ki je trajala vse
do konca sovjetske okupacije Afganistana. Posledično se je Indija obrnila k SZ in z njo okrepila
vojaške vezi. Ta bipolarna razdelitev je trajala vse do konca hladne vojne in se globlje definirala v
času sovjetske invazije na Afganistan v osemdesetih letih. Z umikom ruskih sil iz ozemlja
Afganistana in razpadom SZ so se varnostni interesi ZDA v regiji občutno zmanjšali. ZDA je
oslabila vojaške vezi s Pakistanom z namenom, da je pridobila na svojo stran Indijo in v začetku
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devetdesetih let podpisala prve vojaške pogodbe. Pakistan se je v iskanju vojaške pomoči in vezi
obrnil na Kitajsko (Lansford, 2002).
Indijska vlada do danes ni sklenila nobenega pomembnega dogovora, ki bi v Kašmirju umiril
konflikt. Nasprotno, razmere se celo zaostrujejo. Na drugi strani Pakistan pošilja islamske
fundamentalistične bojevnike tako v Kašmir kot v Afganistan. Ugled pakistanske vlade na svetovni
ravni posledično upada, kar ustreza indijski vladi, ki v tem vidi priložnost za izolacijo Pakistana na
mednarodni ravni in možnost za povezovanje Indije s svetovnimi silami v boju proti terorizmu in
izničenju radikalnih islamskih ekstremističnih skupin in talibanov. V javnosti odmevajoča indijska
povezovanja z Zahodom, Rusijo in ostalimi vladami, usmerjenimi proti islamski bojevitosti, dobro
služijo indijskemu cilju oslabitve in izolacije Pakistana na podkontinentu in s tem tudi oslabitvi
muslimanskih bojevnikov v Kašmirju in Jammuju (Tomsen, 2001).
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5.2. ZAPLET, RAZVOJ IN REŠEVANJE KRIZE
5.2.1. VOJAŠKI SPOPADI NA OZEMLJU AFGANISTANA
Afganistan sodi v krizno območje že vsaj 30 let, od izbruha državljanske vojne leta 1978, ki ji je leta
1979 sledila sovjetska intervencija. Prvotni konflikt med komunističnimi in islamskimi radikalnimi
strujami se je sprevrgel v državljansko in meddržavno vojno, sovjetsko-afganistansko vojno.
Deset let trajajoča vojna med sovjetsko armado in regularnimi vojaškimi enotami Demokratične
republike Afganistana (DRA) ter afganistanskimi islamski uporniki-mudžahedini je ustvarila nadvse
kaotično stanje v državi. Sočasno je z uporom proti sovjetskemu okupatorju v državi potekala krvava
državljanska vojna med mudžahedini in vladnimi enotami DRA. Sedež afganistanskih upornikov,
mudžehedinov, je bil v severnem Pakistanu (deloma tudi v Iranu), ki je dajal zatočišče
afganistanskim beguncem in odporniškim skupinam, ki so leta 1981 ustanovile Islamsko zvezo
afganistankih mudžahedinov. To zvezo je kasneje nadomestila organizacija Peshawarskih sedem.
Pomembno je dejstvo je, da so zveze mudžahedinov bile neenotne, sestavljene iz različnih
organizacij, ki so imele svoje politične programe. V grobem jih je med seboj družil le protisovjetski
odpor in odpor proti oblasti DRA. Uporniki, mudžahedini, so ob materialni in vojaški pomoči
sosednjih držav in Zahoda po desetih letih vojne prislili sovjetske enote k umiku z ozemlja
Afganistana (Rosulnik, 2003)
Po umiku SZ so mudžahedini nadaljevali boje proti afganistanski centralni oblasti in leta 1992
strmoglavili vlado takratnega predsednika Mohammeda Najibullaha (na oblasti od leta 1986) ter pod
vodstvom Burhanunnudina Rabbanija ustanovili islamsko republiko. Državljanska vojna kljub temu
(zaradi nasprotij med mudžahedinskimi frakcijami in vsesplošnega kaosa) ni bila končana. Novo
ustanovljena vlada je bila v rokah manjšin, tadžiško-uzbeških vojaških voditeljev, ki so si močno
prizadevali, da so predstavniki paštunske etnije, ki je pomenila večino, ostajali v političnem ozadju
(Microsoft Encarta 2008, 2009). V letu 1996 so oblast prevzeli talibani. V času talibanskega režima
so talibani obvladovali okoli 90 odstotkov Afganistana. Del Afgancev se je sprijaznil in podprl novo
ustanovljeni režim, drugi del pa se je režimu uprl, kar je vodilo do ustanovitve različnih
protitalibanskih vojaških zvez. Največji obseg in moč je dosegla Severna zveza, ki so jo oblikovali
nekateri od predstavnikov predtalibanske vlade in protitalibanski vojaški voditelji, ki so se pred
talibani umaknili na sever države. Protitalibanski uporniki so, z redkimi izjemami, izhajali iz
nepaštunskih skupin (Tadžiki, Uzbeki, Hazari in drugi), medtem ko so Paštuni na splošno podprli
talibanski režim. Oboroženi spopadi med obema stranema so bili stalnica (Rashid, 2001). Talibani so
zagotovili arabski teroristični organizaciji Al Kaide pravico do uporabe ozemlja Afganistana za
svojo bazo. Po številnih terorističnih napadih in po napadu na WTC 11. septembra 2001 so talibani
zavrnili zahtevo ZDA po izročitvi Osame bin Ladna. V odgovor je ameriška diplomacija napovedala
vojno Afganistanu (»War on terror«), sklicujoč se na 51.člen Ustanovne liste ZN oziroma na osnovi
legitimne pravice do samoobrambe, ki jo imajo države članice OZN. Podporo vojni so med drugimi
izrazile tudi pakistanska, uzbeška, tadžiška in turkmenska vlada.Tudi iranska vlada je izrazila
nestrinjanje s talibanskim režimom. Mednarodna vojaška koalicija (ameriške in angleške posebne
vojaške enote, ki so se jim pridružile enote iz Avstralije, Francije, Nemčije in Nove Zelandije ter
kasneje vojaške enote iz številnih drugih držav Nato zaveznic) se je boju proti talibanom in Al-Kaidi
povezala s Severno zvezo. Vojaške enote Severne zveze so izvajale napade iz severa, medtem, ko so
se enote mednarodne koalicije borile na jugu Afganistana. Mednarodni koaliciji, med paštunskim
prebivalstvom na jugu države, ni uspelo skleniti pomembnejšega vojaškega zavezništva.
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Decembra 2001 so protitalibanske sile zavzele glavno talibansko oporišče, vendar pa so voditelji
talibanov in Al Kaide pobegnili. Decembra 2001 so protitalibanske afganske skupine pod okriljem
OZN podpisale Bonski sporazum o ustanovitvi začasne vlade pod vodstvom paštunskega
predsednika Hamida Karzaia. Varnostni svet OZN je pooblastil organizacijo ISAF za varovanje
novo vzpostavljene vlade in kabulskega okoliša. Od padca talibanskega režima novembra 2001 so se
nadaljevali vojaški napadi afganistanske vlade in njenih mednarodnih zaveznikov na domnevne
talibanske in Al-Kaidine baze (Clements, 2003).
Nova državna ustava je bila ratificirana leta 2004 in Hamid Karzai je bil na demokratičnih volitvah
2004 izvoljen za predsednika islamske republike Afganistan. Kljub nezanemarljivi mednarodni
pomoči je vlada šepala pri odpravljanju številnih socialnih in gospodarskih problemov. Leta 2005 so
na parlamentarnih volitvah regionalni vojaški voditelji dobili večjo moč nad upravljanjem regij, kar
je zmanjšalo pristojnosti vlade in njeno centralno moč. Bonski sporazum je v naslednjem letu
nadomestil sporazum Afghanistan Compact, ki je postavil cilje mednarodne pomoči v obnovitvi in
razvoju gospodarstva, varnosti, človekovih pravic in v boju proti korupciji ter nezakonitih poslih
(prekupčevanje mamil) do leta 2010. V vmesnem času so v predelih države, v katerih vlada ni uspela
pokoriti prebivalstva oziroma osvojiti ozemlja (južne in vzhodne province), talibani nadaljevali in
celo povečali teroristične aktivnosti. Mednarodne vojaške sile so bile s svojimi protinapadi le deloma
ali skoraj neuspešne, saj so si talibani v letu 2007 uspeli zagotoviti varen predel v širšem območju
pakistansko-afganistanske meje, iz katerega so izvajali in širili nadzor v Afganistanu. V letu 2008 so
obvladovali okoli eno desetino državnega ozemlja, vlada pa manj kot eno tretjino. Ostalih 60
odstotkov državnega ozemlja so obvladovali lokalni vojaški voditelji (Library of Congress-Federal
Reasearch Divison, 2008). Protitalibansko in protiteroristični koalicijo sestavljajo vojaške sile ZDA,
Velike Britanije in večine ostalih Nato članic ter afganistanske (vladne) vojške enote. Uporniške sile
sestavljajo v večini talibani, Hezb-e Islami (islamska partija) in zavezniške protivladno usmerjene
skupine, ki izvajajo napade na afganistanske vladne sile in njene mednarodne zaveznike (Human
Rights Watch: The Human Cost, 2007).
5.2.2. OBSEG KONFLIKTA
V letu 2008 so se talibanske in uporniške sile okrepile v tolikšni meri, da so bile stalno prisotne že na
več kot dveh tretjinah ozemlja Afganistana. Gorišča oziroma območja neposrednih spopadov so bile
predvsem južne in vzhodne province, v katerih so talibani ponovno prevzeli nadzor nad ozemljem in
omejili prisotnost centralne oblasti na osamljene otoke. Intenzivnost konfliktov narašča sorazmerno s
prisotnostjo talibanov, ki napadajo državne in zavezniške mednarodne vojaške sile, ti pa jim vračajo
s protinapadi.
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Karta 24: Prisotnost Talibanov leta 2008

Vir: Struggle for Kabul: The Taliban Advance, 2008
*Legenda: Temno rdeče so obarvana območja stalne prisotnosti talibanov, ki imajo vsaj en napad
uporniških skupin na teden. Območja občutne in zaznavne prisotnosti, svetlo rdeča in siva
obarvanost so določena glede na ševilo napadov in glede na mnenja lokalcev ter njihovih videnj.
Iz slike je razvidno, da so uporniki izvajali napade na glavno prometno žilo Afganistana predvsem v
južni polovici države in na mejnih delih cestnih povezav s sosednjimi državami ter v okolici Kabula,
z namenom zavzeti vitalne točke države in prekiniti pomembne preskrbovalne poti državnih in
mednarodnih sil. Po poročilih ICOS-a so januarja 2009 uporniki vsaj delno zavzeli tri od štirih
glavnih cestnih povezav Kabula z ostalimi provincami. V začetku 2009 je bila za potnike varna
edino severna povezava proti dolini Panjshīr, tunelu Sālang in mestu Mazar-e Šarif. Uporniki so
svoje napade okrepili tudi na cestnih povezavah do zračnih baz in na tistih predelih, skozi katere
potekajo mednarodni konvoji. V okolici Kabula se vzpostavljajo nove baze upornikov, iz katerih se
izvajajo vse pogostejši napadi na mesto, vključujoč različne bombne napade, ugrabitve in atentate
(Struggle for Kabul: The Taliban Advance, 2008). Transportne poti in zračne baze skupaj z glavnim
mestom Kabulom, od koder se širi vpliv kabulske vlade in mednarodnih sil, predstavljajo glavne
vitalne točke Afganistana. Ker v Afganistanu (kljub vladnim poskusom centralizacije) regionalna
središča še vedno igrajo ključno vlogo pri razvoju in opravljanju provinc, ta sodijo med vitalne točke
države. Vitalne točke so tudi opijska polja, ki po mnenju mednarodnih sil prinašajo pomemben
dohodek uporniškim silam in ki so bila do sedaj trn v peti afganistanskim vladnim in mednarodnim
silam, ki so neuspešno poskušale zmanjšati njihov obseg.
Cona mobilizacije je zajela celotno državo. Prebivalci so razdvojeni na tiste, ki uporniškim silam
nudijo podporo, in tiste, ki so na strani centralne vlade in njenih zaveznikov. ZDA so pozvale v
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vojno proti terorizmu celoten svet in trenutno so v Afganistanu nameščene enote iz 42 držav (april
2009). Na drugi strani rekrutacija islamskih bojevnikov v afganistanske uporniške sile poteka tudi v
drugih islamskih državah, večinoma v sosednjem Pakistanu, v katerem državna oblast pod pritiskom
ZDA in zaveznikov vsaj navidezno poskuša zmanjšati vpliv uporniških sil. Zaloge talibanskih
bojevnikov se črpajo predvsem iz paštunskega etničnega ozemlja oziroma »Paštunistana«, ki zajema
južni in vzhodni del Afganistana in sever Pakistana.
Skrajni doseg konfliktov in škode je trenutno težko oceniti, saj se konflikt stopnjuje. Kljub začetnim
napovedim o umirjanju in stabilizaciji stanja v državi smo v preteklih treh letih priča vse
pogostejšim napadom uporniških skupin. Začetni povratni tokovi afganskih beguncev so se močno
zmanjšali, ponekod se zaradi nevzdržnega stanja v državi znova pojavljajo emigracije, predvsem v
sosednji Iran in Pakistan. Nemiri se širijo v bližnje države, predvsem v Pakistan oziroma njegove
severne province, kjer se pogosto odvijajo napadi državne vojske na upornike, ki se povezujejo z
afganskimi uporniškimi skupinami. Uporništvo proti vplivu Zahoda in ZDA se širi med islamskimi
fundamentalističnimi skupinami po svetu, ki pošiljajo svoje privržence na afganistansko bojišče,
medtem ko se na drugi strani povečujejo vojaške enote mednarodne koalicije.
Karta 25: Širjenje konflikta v sosednji Pakistan v letu 2007

Vir: ICOS, 2007
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5.2.3. REŠEVANJE KRIZE V AFGANISTANU
Afganistanski vladi in njenim mednarodnim zaveznikom ni uspelo zagotoviti miru in varnosti v
državi, zato kljub prizadevanju mednarodnih mirovnih sil in humanitarnih organizacij, ki delujejo v
Afganistanu, rekonstrukcija države poteka počasi in v omejenem obsegu. Ob pomoči ZDA in
mednarodne skupnosti kabulska vlada poskuša vzpostaviti politični sistem, ki zahteva sodelovanje
lokalnih skupnosti ter podreditev plemenskih skupin in vodij kabulski oblasti. Afganistanska oblast
ima pred sabo gradnjo novega pravnega, socialnega in gospodarskega sistema, ki ga je dolgotrajna
vojna v celoti porušila. Država se sooča s problemom neizobraženega prebivalstva, s številnimi
generacijami brez izobrazbe, zato mora biti ena od njenih prioritet obnovitev izobraževalnega
sistema in vlaganje v človeške vire, oblikovanje nove miselnosti in podpore sodelovanja med
prebivalci. Obnova mora potekati na vseh ravneh; od posameznikove, skupinske, institucinalne in
lokalne do regionalne in nacionalne ravni (Development gateway, 2009).
Na konferenci OZN v Bonnu konec leta 2001 so se zbrale članice mednarodne skupnosti in
afganistanski predstavniki ter začrtali gospodarske, politične in socialne smernice razvoja
Afganistana. Sledila je ustanovitev nove začasne vlade in oblikovanje ustave, namestitev
mednarodnih mirovnih sil, prve volitve itd. Začasna vlada je bila multietnična, vodstvo pa je prevzel
premier Hamid Karzai, sedanji predsednik Afganistana. Januarja 2002 je bila v Tokiu izvedena
donatorska konferenca za Afganistan, na kateri so OZN, Svetovna banka in Azijska banka za razvoj
(ADB) izračunale, da bi morali za obnovo Afganistana v naslednjem desetletju nameniti 15 milijard
dolarjev. Prioritetna področja obnove so bila: vračanje beguncev, odstranitev min, širitev šolskega
sistema in infrastrukture, gradnja transportnega omrežja in revitalizacija gospodarstva. Na drugi
strani pa je tudi Afganistanu skupnost postavila določene zahteve, med njimi zahtevo po
odpravljanju pridelave ilegalnih drog, zagotavljanje enakopravnosti med spoloma ter pripravi
realnega gospodarskega plana. Do konca leta 2002 sta bila podpisana dva temeljna dokumenta
postkonfliktne obnove: Nacionalni razvojni okvir (NDF) in Nacionalni razvojni proračun (NDB)
(Afghanistan: Rebuilding our nation, 2003).
NDF temelji na štirih razvojnih stebrih. Prvi razvojni steber zajema usmerjanje humanitarne pomoči
in socialne politike v zagotovitev varnosti in obnovitev človeških virov ter potenciala. Drugi razvojni
steber zajema zunanjo pomoč za obnovo in izgradnjo fizične infrastrukture ter razvoj trajnostne rabe
naravnih virov. Tretji skrbi za vzpostavitev kompatibilnega sektorja, ki bo zagotavljal gospodarsko
rast in priložnosti za družbeno vključevanje. Četrti pa zadeva vzpostavitev pravnega sistema in
varnosti ter vladne infrastrukture. Stebri se delijo v 12 nacionalnih razvojnih programov ( National
Development Programmes) in 6 nacionalnih prednostnih podprogramov (National Priority SubProgrammes) (National Development Framework, 2002).
NDB predstavlja izvedbeni del NDF-ja. Vsebuje podrobni opis programov in projektov ter finančni
plan, ki vključuje donatorje in mednarodne agencije (Afghanistan: Rebuilding our nation, 2003).
Nezmožnost kabulske vlade, da bi razširila svoj nadzor nad robnimi predeli, spodletel poskus
mednarodne skupnosti, da bi zagotovila varnost v konfliktnih obrobnih predelih, in skromne
izboljšave življenjskih pogojev večine prebivalstva so pomembni dejavniki, ki vplivajo na ponovni
vzpon talibanov in uporništva. Mednarodna skupnost in afganistanska vlada bi morali bolj
koherentno izvajati zastavljene in pospešiti nadzor nad porabo donatorskih sredstev. Uspeh
mednarodne skupnosti in kabulske vlade pri zastavljenih ciljih je pogojen s podporo Afgancev, ki si
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jo morata zagotoviti z vidnimi dejanji, uspešno porabo sredstev in nudenjem pomoči tistim
prebivalcem, ki jo najbolj potrebujejo (Economic Reconstruction in Afghanistan..., 2009).
5.2.3.1. MIROVNE OPERACIJE V AFGANISTANU
1. Mednarodna varnostna podporna sila (ISAF)
Pod okriljem Nata deluje v Afganistanu organizacija ISAF, glavno poslanstvo katere je pomoč
afganistanski vladi pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti. ISAF v sodelovanju z afganistanskimi
državnimi varnostnimi silami izvaja operacije po vsej državi in nadzira, opremlja ter uri
afganistansko državno vojsko (ANA) (NATO: ISAF: Facts and Figures, 2009).
Z namenom, da bi zagotovile varnost, širitev centralne afganistanske oblasti ter da bi omogočile
obnovitev, so ZDA leta 2002 vzpostavile regionalne rekonstrukcijske ekipe (PRT-je), ki jih je
kasneje pod nadzor vzel ISAF. PRT-ji so sestavljeni iz mednarodnih vojaških sil in civilnih
zastopnikov iz vladnih organov, ki v sistem vključujejo tudi lokalno prebivalstvo, plemenske in
verske vodje ipd. Sestava, organizacija in obseg PRT-jev so različni, prilagojeni problematiki
posamezne regije. Sistem PRT-jev naj bi gradil vezi med mednarodnimi silami in Afganci, nudil
pomoč centralni afganistanski vladi pri izvajanju ukrepov ter pripomogel k izboljšanju življenjskega
standarda prebivalcev (Provincial reconstruction teams in Afghanistan..., 2006). Leta 2009 je v
Afganistanu obstajalo 26 PRT-jev, ki jih je vodilo 13 držav ( članic Nata). Pod okriljem ISAF-a je
bilo aprila 2009 nameščenih 58, 390 pripadnikov vojaških enot iz 42 držav. PRT-je je nadzorovalo 5
regionalnih poveljstev (severno, zahodno, osrednjo-kabulsko, južno, vzhodno) pod vodstvom Davida
D. McKiernana, vrhovnega poveljnika ISAF-a in ameriške vojske v Afganistanu (USFOR-a) v letu
2009 (NATO: ISAF: Facts and Figures, 2009).
Karta 26: PRT-ji (regionalne rekonstrukcijske ekipe), 2009

Vir: NATO: ISAF: Facts and Figures, 2009
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Smiselnost PRT-jev v stabilnejših in mirnih predelih Afganistana je vprašljiva, prav tako tudi
regionalizacija države po tovrtsnem načelu (NATO: ISAF: Facts and Figures, 2009).
2. Misija OZN v Afganistanu (UNAMA)
Pod okriljem OZN v Afganistanu deluje skupščina UNAMA, ki nadzoruje delovanje OZN v
Afganistanu in sledi načelom Bonskega sporazuma. Glavno poslanstvo skupščine UNAMA je
prispevanje k vzpostavljanju miru in varnosti v Afganistanu. Njena misija je leta 2008 zavzemala 8
glavnih področij delovanja: utrditev sodelovanja z ISAF-om; širjenje političnega vpliva v državi;
zagotavljanje potrebne vladne infrastrukture za vzpostavljanje miru; nudenje pomoči afganistanski
vladi pri izboljšanju vladnega in pravnega sistema ter boju proti korupciji; koordinacija humanitarne
pomoči; uveljavljanje človeških pravic; pomoč pri izvedbi volitev; vzpodbujanje regionalnega
sodelovanja. Znotraj skupščine deluje 1500 pripadnikov, od katerih je 80 odstotkov Afgancev
(UNAMA, 2009). OZN je Afganistanu dodelila1,1 milijarde dolarjev v obliki pomoči pri volilnem
procesu, razoroževanju, rekonstrukciji in gradnji zgradb (Economic Reconstruction in
Afghanistan..., 2009). V Afganistanu delujejo številne druge mednarodne organizacije in njihove
misije, na primer Svetovna banka, Mednarodna organizacija za migracije (IOM), policijska misija
EU (EUPOL)...V državi deluje več kot 90 tujih nevladnih organizacij. Podrobnejši opis vseh
organizacij je dosegljiv na spletni strani: http://afghanistan-analyst.org/ngo.aspx.
Od leta 2001 naj bi Afganistan prejel okoli 25 milijard dolarjev finančne pomoči za humanitarne
namene in zagotovitev varnosti, vključujoč podporo afganistanski vojski. Približno enaka vsota
finančne pomoči je bila dodeljena za rekonstrukcijo in razvoj Afganistana. ZDA so z eno tretjino
vseh prispevkov (10,4 milijarde dolarjev) največji donator finančne pomoči Afganistanu. Ostali
pomembnejši donatorji so: Japonska, VB, EU, Svetovna banka, Nemčija, Kanada, Nizozemska,
Norveška in Švedska. Manjšo finančno pomoč prispevajo tudi Francija, Španija, Azijska razvojna
banka (ADB) in Indija. Večina omenjenih donatorjev v zastavljenem obdobju 2002−2008 ni
izplačala celotne obljubljene pomoči (npr. ZDA le polovico). Korupcija, nenadzorovano izkoriščanje
in poraba finančne pomoči za nedogovorjene namene zmanjšujejo zagotavljanje ciljev donatorjev.
Afganistanska vlada je operirala le z eno četrtino vse izplačane finančne pomoči, kar je zmanjšalo
njeno potencialno moč, da bi zagotovila boljše življenjske pogoje in pridobila zaupanje Afgancev.
V zagotovitev boljšega in učinkovitejšega sodelovanja ter enotnosti donatorjev in afganistanske
vlade, nadzora nad porabo finančne pomoči in za dosego zastavljenih ciljev mednarodne skupnosti
in afganistanske vlade sta bila leta 2006 ustanovljena dva pomembna dokumenta, »Afghanistan
Compact« in »Začasna afganistanska nacionalna razvojna strategija« (IANDS). Leta 2008 je bil s
strani afganistanske vlade, ISAF-a in donatorjev izdan dopolnjeni strateški dokument Afganistanska
nacionalna razvojna strategija (ANDS). Moč afganistanske vlade je šibka, donatorji uveljavljajo
svoje nacionalne in institucionalne kriterije in pravila pri podeljevanju finančne pomoči, kar le še
bolj slabi moč vlade, Afganci pa izgubljajo zaupanje v državo.
Naslednja kritika gre prioritetnim področjem, ki jim donatorji dodeljujejo sredstva. Kmetijstvo, ki
zagotavlja 80 odstotkov delovnih mest in prispeva eno polovico BDP-ja, je od leta 2002 prejelo
minimalno finančno podporo (od 300 do 400 milijonov dolarjev). Največ finančne pomoči je
usmerjene v afganistanska mesta, konča pa v žepih elite ali zahodnih podjetnikov in posrednikov.
Najbolj pereč problem v Afganistanu je (poleg naraščajočega uporništva in nezakonite produkcije)
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revščina ruralnega prebivalstva, kar najpogosteje ni deležno zahodne finančne pomoči. Obseg
pomoči, ki jo ZDA namenijo Afganistanu, je v primerjavi z vsoto denarja, ki so ga ZDA porabile za
svoje vojaške posege v Afganistanu (leta 2008 okoli 100 milijonov dolarjev dnevno), minimalen.
Mnoge kritike trdijo, da naj bi bila finančna pomoč zahodnih donatorjev v veliki meri dodeljena
zahodnim podjetnikom in svetovalcem, ki delujejo v Afganistanu, s čimer ne prispevajo veliko k
razvoju afganistanske poslovne kapacitete (Economic Reconstruction in Afghanistan..., 2009).
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6. POSLEDICE KONFLIKTOV IN KRIZE
Dolgotrajna kriza je pustila v državi številne posledice. Sledi spopadov se zrcalijo v ruševinah in
ostankih eksplozivnih ubojnih sredstev, ki ogrožajo življenja civilnega prebivalstva. Prisotnost
konfliktov in krize je mnoge Afgance prisila, da zapustijo domove in se podajo v begunstvo ali pa v
iskanje varnejšega in udobnejšega življenja v mestih, zaradi česar se je spemenil način poselitve.
Posledica konfliktov je odsotnost pravnega sistema v številnih pokrajinah izven Kabula, kjer
družbena in tehnična infrastruktura ne deluje, večina prebivalstva pa se preživlja s samooskrbnim
kmetijstvom in dejavnostim, ki so jim na voljo. Gospodarstvo je prilagojeno vojnim razmeram in
velik del prebivalstva se ukvarja z nezakonitimi dejavnostmi. Zaradi spopadov in pomanjkanja
varnosti je dostop humanitarnih organizacij do najbolj problematičnih regij onemogočen.
Dolgotrajna kriza je prizadela tudi okolje. Veliko gozdnih površin je bilo posekanih, skrčil se je
obseg obdelovalnih površin in travišč, pitne vode primanjkuje itd. Le 13 odstotkov Afgancev ima
dostop do pitne vode, 12 odstotkov do primerne zdravstvene oskrbe in 6 odstotkov do električne
napeljave. Okoli 7 milijonom ljudem kljub trenutni rasti kmetijske produkcije primanjkuje hrane.
Povprečna življenjska doba Afganistancev je le 44 let (povprečna življenjska doba v svetu je 59 let).
Ena petina otrok umre predenj dopolnijo pet let. Več kot dve tretjini šol potrebuje popravila,
primanjkuje tudi učiteljev. Pet tisoč šol je brez strehe in obstoječa transportna infrastruktura je kljub
prizadevanjem mednarodne skupnosti za rekonstrukcijo obstoječih in gradnjo nove transportnih
mrež zelo skromna. Kabul je najrevnejše azijsko mesto, ki trpi za pomanjkanjem pitne vode in
kanalizacijskega sistema (Economic Reconstruction in Afghanistan..., 2009).
6.1. DEMOGRAFSKE SPREMEMBE
Posledice krize in konfliktov se v Afganistanu kažejo v spremenjeni starostni in spolni sestavi,
številu smrtnih žrtev in ranjenih, številnih beguncih, množičnem preseljevanju prebivalstva,
podhranjenosti, širjenju bolezni itd. Skupno število smrtnih žrtev, ki so jih terjali konflikti v
Afganistanu v zadnjih tridesetih letih, je zaradi primanjkovanja podatkov nemogoče oceniti.
Evidentiranje podatkov o civilnih smrtnih žrtvah vojne med afganistanskim prebivalstvom so
mednarodne organizacije pričele zbirati komaj v zadnjih letih. Na svetovnem medmrežju ni zaslediti
nobene obstoječe evidence smrtnih žrtev med uporniki in talibani ter pripadniki afganistanske vladne
vojske na drugi strani. Številni viri poročajo o posameznih bojih, v katerih je umrlo več sto do več
tisoč talibanov in upornikov, kot na primer video dokumentacija dostopna na spletni strani
http://pubpages.unh.edu/~mwherold/.
Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC), UN Assistance Mission in Afghanistan
(UNAMA), Afghanistan Rights Monitor (ARM) in Human Rights Watch (HRW) so nekatere od
organizacij, ki zbirajo podatke o civilnih žrtvah v Afganistanu, vendar pa naj bi sistematično zbirale
podatke šele od leta 2007 naprej (The Afghanistan Conflict Monitor...2009). Od mednarodne
intervencije naprej civilno prebivalstvo v Afganistanu umira neposredno v spopadih ZDA, koalicije
ter upornikov. Tisoče civilistov v vojni umira tudi zaradi posrednih razlogov, kot so: slabe
zdravstvene razmere, lakota in mraz oziroma vsesplošna revščina, kriminal … Uradnih in
neoporečnih podatkov o umrljivosti afganistanskih civilistov ni, obstajajo pa različne organizacije in
posamezniki, ki si prizadevajo beležiti objave o številu žrtev in podajati njihovo približno oceno.
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Veliko mednarodnih organizacij se politizira ali podatke le nekritično povzema od drugih virov.
Podatki OZN o civilnih žrtvah na medmrežju so javnosti nedostopni. ARM je leta 2008 ostro obsodil
delovanje organizacije OZN v Afganistanu in oznanil, da so števila civilnih žrtev, ki jih objavljajo
mednarodne organizacije in mediji, ocenjena prenizko (Alertnet, 2009).
Marc W. Herold ocenjuje, da so v obdobju od 2001 do 2009 zračni napadi ZDA in kolacije
povzročili okoli 8 000 žrtev med civilnim prebivalstvom (http://pubpages.unh.edu/~mvherold).
Human Watch Cost sporoča, da so talibani in uporniške skupine z napadi med 2007 in 2008 krivi za
uboj več civilistov kot ameriško-koalicijski zračni napadi. HWC je talibane in upornike obsodil, da
civilno prebivalstvo izkoriščajo za živi ščit, ko svoje enote, da bi zaustavili povračilne zračne
napade, nameščajo v vaseh, v katerih je prebivalstvo zgoščeno. Mednarodna koalicija opravičuje
zračne napade kot nujen odgovor na napade in aktivnost talibanov in upornikov. V poročilu HWC so
omenjeni številni primeri, ko so talibani okupirali vasi in izvajali nasilje nad prebivalstvom, ki se ni
strinjalo z njihovimi dejanji. Vendar pa na svetovnem medmrežju ne moremo zaslediti nobene
okvirne ocene in skupne evidence civilnih smrtnih žrtev, ki jih je terjalo nasilje uporniških skupin in
talibanov ter njihovi samomorilski napadi (“Troops in Contact”, 2008).
6.1.1. NOTRANJE RAZSELJENO PREBIVALSTVO IN BEGUNCI
Po osmih letih prizadevanj ZDA in mednarodne skupnosti, da bi vzpostavile politično, ekonomsko
in družbeno stabilnost v Afganistanu, so razmere v državi še vedno kaotične. Prebivalstvo zapušča
domove, hkrati se domov vračajo begunci, ki se ne uspejo reintegrirati v nekoč domače okolje.
Najštevilčnejše notranje razselitve prebivalstva se v zadnjih letih odvijajo v nemirnih južnih in
jugovzhodnih provincah, migranti pa so zaradi otežene dostopnosti humanitarnih in nevladnih
organizacij prepuščeni samim sebi. Število premeščenih je v teh predelih države nemogoče natančno
oceniti. Po ocenah Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) naj bi bilo v letu 2002, po
odstavitvi talibanskega režima, v državi okoli 1,2 milijona notranje razseljenih Afgancev. Leta 2008
naj bi znašalo število notranje razseljenih ljudi nad 235 000 ljudi, vendar je to število verjetno precej
višje (Afghanistan: Increasing hardship and limited support..., 2008)
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Karta 27: Notranje razseljeno prebivalstvo v Afganistanu julija 2008

Vir: Afghanistan: Increasing hardship and limited support..., 2008
Suše, neprizanesljive zime, pomanjkanje hrane in vode, etnične napetosti in sekundarne migracije
kot posledica vračajočih se beguncev, ki se ne zmorejo ponovno vključiti v nekoč domače okolje,
povečujejo številčnost notranjih razselitev prebivalstva. Okoli 185 000 ljudi, notranje razseljenih
pred in po padcu talibanskega režima, še vedno živi v begunskih taboriščih in naseljih na jugu,
zahodu in jugozahodu države. Velik delež vrnjenih beguncev ostaja brez zemlje in živi v
»skvotovskih« naseljih v afganistanskih mestih in na njihovih obrobjih, njihova reintegracija v
domače okolje pa je zaradi nevzdržnih razmer in pomanjkanja varnosti onemogočena
(Afghanistan: Increasing hardship and limited support..., 2008). Številne vasi so bile porušene in
izseljene, kmetijske površine zapuščene, na drugi strani poteka hitra urbanizacija mest. Kabul je leta
1970 štel okoli 400 000, leta 2000 1,7 milijona in leta 2003 že 2,8 milijona prebivalcev (Securing
Afghanistan's Future..., 2004).
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Fotografija1: Kabul, primer nagle »krizne« urbanizacije

Vir: Afghanistan's environment, 2008
Številni Afganci so začeli zapuščati državo že leta 1978. Begunski tokovi Afgancev so se močno
povečali leta 1979 z intervencijo SZ v Afganistanu. Do leta 1981 si je v sosednjem Iranu in
Pakistanu poiskalo zatočišče okoli 3,1 milijona afganskih beguncev, begunski vali Afgancev pa so
po tem letu začeli upadati. Leta 1992 so se (z odstavitvijo prosovjetskega voditelja Najibullaha)
pojavili prvi obsežnejši tokovi vračajočih se afganskih beguncev, vendar pa je kmalu zatem
vzplamtela državljanska vojna, ki je vodila do novih migracij, zlasti znotraj Afganistana. Zadnji
večji val afganskih beguncev je sledil leta 2001, ko je zaradi mednarodne intervencije v Afganistanu
državo zapustilo okoli 200 000 do 300 000 Afgancev.
Po odstavitvi talibanskega režima je Urad ZN za begunce (UNHCR) po posvetu s Pakistanom,
Iranom in Afganistanom začel izvajati priprave na množične vrnitve afganskih beguncev. Leta 2002
se je pod okriljem UNHCR v Afganistan vrnilo okoli 2,15 beguncev, na presenečenje UNHCR pa je
ogromno število afganskih beguncev še vedno bivalo v pakistanskih begunskih taboriščih (Afghan
Refugees: Current Status and Future Prospects, 2007). Do leta 2008 se je v Afganistan vrnilo več kot
5 milijonov beguncev (predvsem iz Irana in Pakistana), vendar pa ekonomsko šibka in politično
nestabilna država vračajočemu toku beguncev ne zmore zagotoviti ustreznih bivanjskih razmer, zato
je pričakovati nove ekonomske emigracije. Poleg tega se država sooča tudi z tokovi sto tisočih
vračajočih beguncev, ki se brez uradnih papirjev in vednosti UNHCR vračajo iz Pakistana in Irana.
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Tabela 3: Število vrnjenih beguncev pod okriljem UNCHR in njihov delež glede na ocenjeno
populacijo (po provincah)
REGIJA

Ocena št. preb.
(2008-2009)

Osrednja
Vzhodna
Severna
Jugovzhodna
Južna
Zahodna
Skupaj

6 541 900
2 263 200
6 750 900
1 389 800
2 461 800
3 295 500
23 511 400

Zabeležene vrnitve
beguncev
(20022008)
1 648 032
1 065 964
911 818
169 633
247 924
267 782
4 351 307

% vrnjenih
beguncev
od št. preb.
20 %
32 %
12 %
11 %
9%
8%
16 %

Vir: UNHCR, 2009
Po »monitoringu«, izvedenem v vzhodnemu delu Afganistana leta 2007, se je izkazalo, da je le
polovica vrnjenih begunskih gospodinjstev ostala v svojem domačemu okolišu, številna pa so se
zaradi nevzdržnih razmer vrnila v azil. Notranje selitve vrnjenih beguncev so zaradi nevzdržnih
razmer, zelo pogoste. Leta 2007 je več kot 2 milijona Afgancev še vedno bivalo v azilu v sosednjem
Pakistanu in dobrih 900 000 v Iranu, medtem ko je število vrnjenih beguncev v primerjavi s
preteklimi leti močno upadlo. Velik del afganskih družin v Pakistanu in Iranu je večkot dvajset let
živelo v izgnanstvu. Polovica vseh zabeleženih Afgancev v teh dveh državah se je rodila v azilu
(UNHCR, 2009; UNHCR Global Appeal..., 2007)
UNHCR ocenjuje, da je leta 2002 v Pakistanu živelo okoli 3 049 268 Afgancev, od tega 42
odstotkov v begunskih taboriščih. Več kot osemdeset odstotkov vseh Afgancev v Pakistanu je
pripadalo paštunskemu narodu. Begunska taborišča so se nahajala večinoma v severozahodnemu
delu v Pakistana in Balučistanu, razmere v njih so bile zelo težavne. Po mednarodni intervenciji v
Afganistanu si je Pakistan močno prizadeval za vrnitev vseh afganskih beguncev, predvsem zaradi
varnostnih in ekonomskih razlogov, po mnogih pričevanjih tudi proti volji beguncev. Velik del
afganskih beguncev, ki je v Pakistanu bival dlje časa (tudi do trideset let), si namreč ni želel vrnitve
v domovino, saj z njo ni imel več stikov (Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects,
2007).
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Graf 8 : Afganski begunci v Pakistanu, po etnijah, leta 2002

Vir: Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects, 2007
V nasprotju s Pakistanom večina afganskih beguncev v Iranu živi v mestih, kjer begunska taborišča,
razen redkih izjem, ne obstajajo. V letu 2006 je v Iranu živelo okoli 920 000 Afgancev. V nasprotju
z begunci v Pakistanu, ki so v veliki meri ostajali uradno nezabeleženi, je beguncem v Iranu pripadal
uradni begunski status, ki jim je (do leta 2005) zagotavljal pravico do državne (iranske) denarne
pomoči. Upoštevajoč ilegalne begunce, pogosto deportirane s strani vladnih organov, je število
afganskih beguncev verjetno višje. Okoli 60 odstotkov uradno zabeleženih afganskih beguncev je
leta 2006 v Iranu živelo že petnajst let. Afganci so se v preteklosti (pred sovjetsko okupacijo
Afganistana) selili v Iran predvsem zaradi ekonomskih razlogov. V času sovjetske invazije leta 1979
je v Iran pribežalo okoli 1,5 milijona Afgancev. V primerjavi s Pakistanom je Iran v preteklih
desetletjih sprejel precej manj afganskih beguncev, med drugim tudi zato, ker je afganistanskopakistanska meja veliko bolj nadzorovana in onemogoča ilegalne begunske tokove, Afganci pa
morajo na meji z Iranom plačati za vizo in potni list. Iran je po letu 2002 (kljub nestrinjanju
UNHCR) in mnogih humanitarnih organizacij nasilno vračal številne ilegalne begunce. Podobno je
storil tudi Pakistan (Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects, 2007)
Leta 2005 je, po podatkih UNHCR, več tisoč afganskih beguncev bivalo tudi v Nemčiji (31 055), na
Nizozemskem (25 086), Veliki Britaniji (22 532) ter 83 020 drugje po svetu. Število afganskih
beguncev po vsem svetu od leta 2002 upada. Edina izjema so afganski begunci v Veliki Britaniji,
število katerih je v obdobju od leta 2002 do 2005 nekoliko naraslo (2005 UNHCR Statistical
Yearbook, 2007).
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6.2. VPLIVI NA GOSPODARSTVO
Afganistan je zaradi dolgotrajne vojne, ki je državo pripeljala v globoko ekonomsko krizo,
najrevnejša država v celotni Aziji. Vojna je uničila večino vzpostavljene gospodarske infrastrukture.
Preživetje večine trenutno prebivalstva sloni na samooskrbnem kmetijstvu. Produktivnost kmetijstva
je v zadnjih tridesetih letih močno upadla. Gospodarska moč regij znotraj države variira. Najrevnejši
predeli, v katerih je gospodarska rast zaradi nemirov onemogočena, se nahajajo na jugu in vzhodu
države, medtem ko ekonomska moč v mirnejših osrednjih in severnih regij (kjer so konflikti
redkejši), raste. Poleg konfliktov in uporništva proti kabulski vladi rast gospodarstva onemogoča
slabo organizirana in neučinkovito vodena afganistanska vlada, ki ne uspe navezati stikov z
lokalnimi oblastmi, pa tudi suše, nezakonita proizvodnja opija in neučinkovito delovanje
mednarodne skupnosti v državi (Economic Reconstruction in Afghanistan..., 2009).
V Afganistanu vlada vojno gospodarstvo, ki je posledica krize in hkrati tudi vzrok za nadaljno krizo.
Goodhand deli vojno gospodarstvo v Afganistanu v tri kategorije: »vojaška ekonomija« (combat
economy), »siva ekonomija« (shadow economy) in »preživetvena ekonomija« (coping economy).
»Vojaška ekonomija« zavzema gospodarske dejavnosti, ki so vezane na vojaške spopade. V to
kategorijo sodi dostava orožja, goriva in zagotovitev sredstev za vzdrževanje vojne. Poteka na
lokalni, regionalni in globalni sferi. Te dejavnosti, še posebej dobava orožja, pogosto vplivajo na to,
da se konflikt razširi tudi v sosednja območja ( na primer vojaški upori v Uzbekistanu, Pakistanu).
»Vojaško ekonomijo« vodijo države ali interesne skupine, ki uresničujejo svoje interese preko
vojaških instrumenov. V sklop dejavnosti »sive ekonomije« sodijo gospodarske dejavnosti, ki niso
neposredno vezane na vojskovanje in vojaške cilje, vendar jim vojno stanje v državi daje možnosti
za razvoj. Med tovrstne dejavnosti spadajo: nezakonita proizvodnja in prekupčevanje z opijem
oziroma trdimi drugami, tihotapljenje dobrin, dragih in poldragih kamnov (lapisa lazuli, smaragda),
obdavčenje trgovanja (vojaški voditelji v svojih provincah), ekonomske blokade (v času talibanskega
režima talibani izolirajo Hazarjat), tiskanje denarja, manipuliranje z denarno pomočjo … Dejavnosti
»sive ekonomije« vodijo nezakoniti podjetniki znotraj ali zunaj države, ki se lahko v primeru
vzpostavitve miru spreobrnejo v zakonite podjetnike. Večina prebivalstva (80 odstotkov) se preživlja
s »preživetveno ekonomijo«. Tovrstne dejavnosti v času kriznih razmer omogočajo zagotovitev
minimalne ravni preživetja. V tovrstni sklop sodi: samooskrbno kmetijstvo, trgovanje drobnarij, delo
v industrijskih in v kmetijskih obratih, emigracija delovne sile v inozemstvo in pošiljanje denarja
svojim družinam v Afganistanu. Tovrstni sklopi dejavnosti se pogosto prekrivajo, med njimi ni jasne
ločnice med njimi; na primer kmet prideluje opij za zagotavitev preživetja, lastnik zemljišča je
podjetnik, ki si ustvarja profit, vojaški voditelj pa opij obdavči in denar nameni za nakup orožja
(Goodhand, 2004).
Vojna večini prebivalstva onemogoča zagotovitev nujne zdravstvene oskrbe in varstva, možnost
izobraževanja, zagotovitev pitne vode, elektrike, zaradi česar je prebivalstvo zelo ranljivo, negativni
učinki vojne pa se bodo na prebivalstvu odražali še dolgo v prihodnosti (Securing Afghanistan's
Future..., 2004). Pomemben dejavnik razvoja gospodarstva je izobražena in usposobljena delovna
sila. Zaradi krize je bila možnost izobrazbe v zadnjih tridesetih letih močno omejena. Delež
nepismenih prebivalcev je leta 2003 znašal 71 odstotkov. Delež nepismenega ženskega prebivalstva
pa 86 odstotkov (Natek, 2006, str. 214). Eden najpomembnejših dejavnikov razvoja gospodarstva je
tudi infrastruktura.
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Afganistan ni nikoli imel zadovoljive urbane, transportne, telekomunikacijske, energetske itd.
infrastrukture. Zaradi vojne in nestabilnih razmer obstoječe infrastrukture niso vzdrževali in trenutno
stanje je katastrofalno. V Kabulu je bilo na primer leta 2004 uničenih okoli 60 odstotkov stavb, le
okoli 30 odstotkov ljudi je imelo dostop do pitne vode, kanalizacijski sistem je bil le delno urejen.
Vračajoči se begunci in migranti se naseljujejo na obrobju mesta, ki nima vzpostavljene nikakršne
primerne infrastrukture. Obnovo in novogradnjo infrastrukture ovirajo pomanjkanje varnosti,
neurejeno zakonsko upravljanje z infrastrukturo, pomanjkanje usposobljenega osebja in drugo
(Securing Afghanistan's Future..., 2004).
6.3. OKOLJSKA DEGRADACIJA
Naravni dejavniki, predvsem pogoste suše in družbeno-ekonomske razmere, so v zadnjih 30 letih
pripeljali Afganistan do obsežne okoljske degradacije. Mnogo naravnih virov, ključnih za preživetje,
je devastiranih. Zaradi pomanjkanja vode, krčenja gozdov, travišč in površin, primernih za
obdelovanje, se ruralno prebivalstvo seli v mesta. Dodatni okoljski problem so tudi eksplozivni
ostanki in mine. Ohranjanje in trajnostna raba naravnih virov, kot so voda, naravni ekosistemi in
biološka raznolikost, so bistveni za vzpostavitev družbene in ekonomske stabilnosti ter razvojnih
perspektiv v prihodnosti.
6.3.1. OBREMENITVE IN POMANJKANJE VODNIH VIROV
Voda je v Afganistanu najbolj kritičen naravni vir, saj ima velik del države puščavsko podnebje.
Največje zaloge vode hrani gorovje Hindukuš (nad 2000 m nmv se nahaja več kot 80 odstotkov vseh
zalog vode), ki deluje kot naravni rezervoar in regulator vodnih virov v Afganistanu. Topljenje
snega, ki se v gorah kopiči pozimi, hrani tok rek spomladi, topljenje ledenikov v poletnih mesecih pa
vzdržuje tok rek skozi sušno obdobje. Razpoložljive vodne vire v Afganistanu ogroža slabo
upravljanje z vodnimi viri in podnebne spremembe, ki vplivajo na pospešeno krčenje ledenikov (v
zadnjih 50 letih so se gorski ledeniki v Pamirju in Hindukušu zmanjšali za eno tretjino) in pogoste
suše. Vojna je uničila številne namakalne in vodovodne sisteme ter onemogočila prebivalstvu dostop
do vode. Več kot 2,5 milijona Afganistancev je že doživelo oziroma živi v pomanjkanju vode (pod
20 litrov vode na prebivalca v ruralnih in pod 50 litrov na prebivalca v urbanih predelih) in manj kot
tretjina prebivalstva ima dostop do neoporečne pitne vode. Zagotovitev dostopa do pitne vode v
urbanih in ruralnih predelih bi morala biti prioriteta države. Količina, kakovost in dostop do vode
lahko v prihodnosti, ob nadaljnem krčenju razpoložljivih vodnih virov, v regijo prinesejo še en
dejavnik konfliktov.
V sredini sedemdesetih let je država pridelala skoraj dovolj velike količine hrane za lastno oskrbo
prebivalstva. Okoli 85 odstotkov vseh kmetijskih pridelkov je bilo pridelanih na namakalnih
površinah (na površini 3,3 milijona ha). Vojne, suše, nenadne poplave in opuščanje ter uničenje
namakalnih sistemov so obseg namakalnih površin skoraj razpolovili. V zadnjih letih se obseg znova
povečuje, vendar pa pomanjkanje vode onemogoča kultivacijo na mnogih, prej namakalnih
površinah. Posebej ranljivo je prebivalstvo v provincah, na primer v Āaznīju, Helmandu in
Uruzganu, kjer uporabljajo podtalnico kot glavni vodni vir za namakanje. V letu 2001 je skoraj
izginilo Sistansko jezero, krčijo pa se tudi ostala jezera in mokrišča po državi.
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Onesnaženje vodnih virov je kritično. Fekalije, industrijske in druge odpadne vode se neprečiščene
iztekajo v bližnje potoke in naravo, v vodonosnikih se kopičijo nevarne kemikalije in razvijajo
bakterije itd. (Afghanistan's environment, 2008).
Fotografija 2: Reka Kābul

Vir: Afghanistan's environment, 2008
Voda (količina, kakovost in dostop) je v Afganistanu ključnega pomena za zdravje ljudi, obnovitev
države, gospodarski razvoj in tudi za vzpostavitev trajnega miru. Država mora s pomočjo
mednarodne skupnosti zastaviti in udejanjati trajnostno strategijo upravljanja z vodnimi viri in
zmanjšati njihovo ranljivost v sušnih obdobjih ter zagotoviti dostop do neoporečne pitne vode vsem
prebivalcem (Afghanistan's environment, 2008).
6.3.2. DEGRADACIJA RASTJA IN PRSTI
Ohranjanje gozdov, travišč in biotske raznovrstnosti je za Afganistan ključnega pomena, saj ti
predstavljajo pomemben vir hrane, energije, prihodkov in zavetja ter omogočajo preživetje
podeželskemu prebivalstvu. Istočasno gorski pašniki, gozdovi cedre, prvobitna narava in redke
živalske vrste hranijo velik turistični potencial. Splet različnih dejavnikov, kot so vojne,
pomanjkanje nadzora, naravne katastrofe, rast prebivalstva in povečane potrebe po naravnih virih
doma in na tujem, vpliva na povečano ranljivost ekosistemov v Afganistanu (Afghanistan's
environment, 2008). Krčenje vegetacije s prekomerno pašo in nekontrolirani poseki gozdov je
povečalo erozijo prsti in zmanjšalo infiltracijo padavin, zaradi česar je odtok vode pospešen. Zaradi
pospešenega odtoka vode se krčijo namakalne površine, primerne za kultivacijo (National report of
Islamic republic of Afghanistan on implementation..., 2006).
Od sredine 20. stoletja se je obseg gozdov zmanjšal za skoraj dve tretjini. Najbolj obsežni gozdovi se
nahajajo v vzhodnih provincah: Nuristanu, Kunarju in Nangarharju. Od leta 1978 do 2002 so bili ti
skrčeni na polovico. Nezakoniti poseki gozdov, trgovanje in izvoz lesa v sosednji Pakistan, pogosti
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požari kot posledica spopadov, namensko uničevanje gozdov v času vojne (na primer sovjetska
vojska je uničila nasade pistacij), poseki gozdov za kurjavo in gradnjo (zaradi rastoče urbanizacije se
povečujejo potrebe po stavbenem lesu), neučinkovito upravljanje in nadzor nad gozdov in
pomanjkanje iniciativ za regeneracijo gozdov vplivajo na visoko stopnjo deforestacije v
Afganistanu. Obstoječi gozdovi v Afganistanu so hkrati tudi pomembna pašna območja, kar
preprečuje njihovo regeneracijo in povečuje ranljivost. Izguba gozdov ne pomeni le okoljske škode,
ampak za Afganistan tudi ogromno gospodarsko škodo, saj so bile na primer v sedemdesetih letih
severne province, Bādghīs in Tahār, pokrite z donosnimi gozdovi pistacij, ki so kmetom prinašali
precejšen dohodek, danes pa teh gozdov skoraj ni več (Afghanistan's environment, 2008).
Glede na današnjo stopnjo deforestacije po napovedih OZN v Afganistanu v tridesetih letih ne bo
več gozdov. Zadnji obstoječi iglasti gozdovi na jugovzhodu in gozdovi pistacije na severu so v
procesu nadaljnjega krčenja. S pretirano pašo, povečano izpostavljenostjo prsti eroziji in salinizaciji
se je močno povečala dezertifikacija, ki ogroža že tri četrtine celotnega ozemlja, hkrati pa se
povečuje nevarnost poplav. Dezertifikacija je še posebej prizadela mlajša travišča, nekoč porasla z
gozdovi, na katera so pogosto posadili vlagoljubne kulture (National report of Islamic republic of
Afghanistan on implementation..., 2006). Krčenje travišč povzroča naraščajočo tekmovalnost za ta
vir. Kmetje so zaradi degradacije tradicionalnih travniških površin primorani seliti živino v višje
predele. Prekomerna paša pa je v gorskih predelih glavni vzrok erozije in krčenja gozdov. Nekoč
obsežna travišča vse bolj zarašča grmičevje. Travišča v Afganistanu pokrivajo okoli 30 milijonov ha
(45 odstotkov države) in predstavljajo glavna pašna območja. Vendar pa je za pašo, predvsem
pozimi, primernega več kot dve tretjini celotnega ozemlja, vključujoč območja, ki so pogosto
označena za gola. Posredno travišča oziroma pašna območja pomenijo pomemben potencialni
izvozni vir in prihodek ruralnemu prebivalstvu (volna, preproge, zelišča itd.). V zadnjih tridesetih
letih je močno upadlo število živine. Degradacija travišč in posledično zmanjšanje donosa živinoreje
je še posebej prizadela nomade in prebivalstvo, ki se neposredno in posredno preživlja z živinorejo.
V zadnjih tridesetih letih se je obseg rodovitnih tal na prebivalca skrčil za več kot polovico (leta
2007 je znašal 0,25 ha na prebivalca). Okoli 780 km2 površin pokrivajo mine in eksplozivni
odpadki. Dokler jih ne bodo odstranili, bodo te površine neuporabne (National report of Islamic
republic of Afghanistan on implementation..., 2006). Vse to kaže na nujnost, da se vzpostavi državni
strateški načrt za soočanje z dezertifikacijo in degradacijo prsti ter da se določijo smernice
trajnostnega upravljanja z rabo tal. Krčenje naravnih ekosistemov, gozdov in travišč, ogroža biotsko
raznovrstnost. Številne redke divje živalske vrste (flaminge, sibirske vrane, kaspijske tigre, leoparde,
geparde itd.) dodatno ogroža nezakoniti lov. Vakanski koridor je eden redkih nedotaknjenih gorskih
ekosistemov in nudi domovanje mnogim ogroženim vrstam. Če bo Afganistanu uspelo ohraniti
prvobitno naravo in biotsko raznovrstnost, lahko ta v prihodnosti pomeni pomemben turistični
potencial. Afganistan naj bi bil tudi zakladnica genskih virov, saj v državi raste mnogo prvobitnih
vrst. Da bi ohranila biotsko raznovrstnost, mora država nujno poskrbeti za popis flore in favne;
zavarovati območja, ki bodo pod državnim nadzorom; oblikovati okoljsko zakonodajo, poskrbeti za
ohranjanje biodiverzitete; preprečiti nezakonite poseke in voditi regeneracijo gozdov (Afghanistan's
environment, 2008).
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6.3.3. KEMIČNO ONESNAŽENJE TER PROBLEM EKSPLOZIVNIH SREDSTEV IN MIN
Posledica dologotrajnih spopadov v Afganistanu so obširna območja, prekrita z minami in
razstrelivi. Neeksplodirana ubojna sredstva in protipehotne mine ogrožajo življenja Afgancev,
ovirajo pašnjo in kmetijsko dejavnost, gradnjo prometnega in komunikacijskega omrežja in izpeljavo
drugih projektov za obnovo države. Razstreliva vsebujejo nevarne kemične sestavine, ki
onesnažujejo okolje, vendar na svetovnem medmrežju ni zaslediti raziskav, ki bile opravljene na tem
področju (za Afganistan).
Od leta 1979 so mine v Afganistanu terjale več kot 200 000 žrtev. Vsak mesec zaradi eksplozije min
umre ali se poškoduje vsaj 60 Afgancev, od tega je največ žrtev med civilnim prebivalstvom. Na
afganistanskem površju naj bi bilo posejanih okoli pol mijona min, kar znaša okoli 5 min na km2.
Mine ostanejo aktivne desetletja, v sušnem okolju je njihova življenjska doba še daljša. Gorato
afganistansko površje še posebej ovira protiminsko delovanje. Velik del min, ki je bilo izstreljenih iz
zraka, je težko locirati, hkrati pa dežni nalivi odnašajo mine iz predvidene lokacije. Poleg tega je
čiščenje min drago in nevarno. Do sedaj so zahodne države donirala več kot 100 mijonov ameriških
dolarjev za čiščenje min v Afganistanu, Rusija pa še nič (Hobbs, 2009, str. 274). Med letoma 2003 in
2004 je bila v Afganistanu opravljena raziskava glede stopnje minske ogroženosti v afganistanskih
občinah (Afghanistan Landmine Impact Survey). Raziskano je bilo, da je 2368 oziroma 8 odstotkov
vseh občin in 259 od 329 okrajev Afganistanu minsko ogroženih. Med letoma 2002 in 2004 so
eksplozije min terjale 2245 smrtnih žrtev. Okoli 4,1 milijona Afgancev je živelo v predelih, ki so
minsko ogroženi. Za najbolj nevarne so se izkazale province Kabul, Parwān in Baālān. Osrednji in
južni del Afganistana je bil najmanj minsko ogrožen. Prisotnost min je onemogočala pašo in
kmetijsko dejavnost v 71 odstotkih od minsko ogroženih provinc (Landmine impact survey, 2005).
Mine ovirajo tudi vračanje beguncev in notranje razseljenih Afgancev domov, saj jim preprečujejo
dostop do kmetij, pašnikov, zemlje, vode …
Karta 28: Minska ogroženost po občinah, 2002-2003

Vir: Landmine impact survey, 2005
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6.4. MOŽNE SMERI POLITIČNO-TERITORIALNEGA RAZVOJA
Širjenje uporništva in naraščajoča moč talibanov predstavlja grožnjo mednarodni skupnosti in
afganistanski vladi. Ob umiku mednarodne skupnosti bi utegnili kabulsko vlado prevzeti protivladni
uporniki. Pomembno dejstvo je, da talibanski režim ne ustreza celotnemu prebivalstvu, kar se je
izkazalo za resnično v času talibanskega režima med letoma 1996 in 2001. Talibane je v večini
podprl paštunski narod, medtem ko so se jim ostale skupine uprle. Ponovni vzpon talibanov bi
pomenil nadaljevanje konfliktov in vojne.
Ker razrešitvi konfliktov ni videti konca, me bodo zanimale možnosti politično-teritorialnega razvoja
Afganistana v prihodnosti; katere so najbolj verjetne smeri politično-teritorialnega razvoja in kako bi
se razvijale razmere glede na podano možnost ureditve. V treh scenarijih, ki sledijo, sem skušala
opisati razvoj razmer na podlagi štirih izbranih izhodišč: upravne delitve, notranjega konfliktnega
potenciala, vpletanja zunanjih sil in primerjave z drugimi državami po svetu. Nazadnje bom
poskušala oceniti, katera od danih možnosti organizacije je za Afganistan najbolj smiselna.

1. scenarij: Ohranitev sedanje oblike države
Scenarij predvideva nadaljevanje unitarne ureditve Afganistana.
1. Upravna ureditev
Nadaljevanje unitarne ureditve države ne zahteva veliko sprememb, ljudje so nanjo že navajeni,
vendar pa bodo potrebne določene družbeno-politične spremembe. Nujen bo predvsem konsenz med
vodilnimi skupinami za ustrezno sestavo kabulske vlade, ki ji bodo podrejeni regionalni in lokalni
vojaški voditelji, ki jih bo vlada razoorožila. Uspešna unitarna ureditev zahteva vzpostavitev nadzora
nad celotnim državnim ozemljem ter določeno mero homogenizacije ozemlja, zaradi česar si bo
vlada prizadevala vzpostaviti primerno transportno, komunikacijsko, socialno in gospodarsko
infrastrukturo ter močno državno vojsko, ki bo izvajala nadzor nad celotnim državnim ozemljem.
Kabulsko središčno območje se bo, kot je splošni trend v unitarnih državah, razvijalo mnogo hitreje
kot robni predeli, zaradi česar se bodo razlike v razvoju in načinu življenja med središčnim in
perifernimi območji povečevale.
2. Notranji konfliktni potencial
Notranji konfliktni potencial bo ostal in država se bo soočala s poskusi hegemonije posamezne
etnične in verske skupine ter z notranjimi teritorialnimi spori med prebivalstvom. Paštuni si bodo
lastili večjo pravico pri upravljanju kabulske vlade in poskušali izriniti predstavnike drugih skupin
oziroma narodov.
3. Vpletanje zunanjih sil
Mednarodna skupnost bo še naprej podpirala unitarno oblike države. Regionalne sile in velesile se
bodo vpletale v notranjo družbeno-politično sfero Afganistana in podpirale določene skupine
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oziroma predele znotraj države glede na lastne interese. Etnične in verske skupine se bodo
povezovale s sosednjimi državami, ki imajo sorodno etnično in versko sestavo.
4. Zunanja primerjava
Večnacionalne države, ki imajo unitarno ureditev, so na primer: sosednji Iran, Kitajska, Jordanija,
Libanon ter mnoge afriške države. Uspešnost unitarne ureditve večnacionalnih držav je zelo različna
in pogosto v sebi nosi konfliktni potencial. V večnacionalnih unitarnih državah je pogost trend
federalizacije (Španija na primer je uradno unitarna, vendar imajo regije znotraj visoko stopnjo
avtonomije) ali razpada na samostojne države (na primer nekdanja Jugoslavija). V večnacionalnih
državah, v katerih so konflikti izbruhnili tudi na osnovi medetničnih in medverskih sporov, je
vzpostavitev oziroma nadaljevanje uspešne unitarne države malo verjetna (na primer v Bosni in
Hercegovini, ki je sedaj federacija, ali v Iraku). Voditelji unitarnih večnacionalnih držav pogosto
širijo nacionalne težnje in izvajajo pritisk nad ostalimi skupinami.

Šibkosti: večnacionalnost, verska razdvojenost, fizična deljenost države (gorovje v osrednjem delu),
lokalna oziroma regionalna identiteta močnejša kot državna, tradicionalno visoka stopnja
avtonomnosti provinc, pomankljiva prometna in komunikacijska infrastruktura; velike razlike v
načinu življenja in razvitosti med središčnim in robnimi območji, neenakomerna poselitev in
razporeditev naravnih virov, prekrivanje različnih vplivnostnih sfer (vpliv zunanjih sil), neujemanje
državnih meja z etničnimi, konflikti v sosednjih državah.
Prednosti: navajenost prebivalcev na tovrstno ureditev, skupna muslimanska vera, eno središčno
območje (Kabul), velike spremembe niso potrebne.
Nevarnosti: nadaljevanje konfliktov med vodilnimi skupinami, poskusi hegemonije ene skupine nad
drugo, povečevanje razlik v razvoju med središčem in robnimi predeli, poglobljen kulturni prepad,
nadaljevanje hitre in nekontrolirane urbanizacije kabulskega okoliša. Vodilne skupine se bodo
tesneje povezovale s sorodnimi skupinami preko državne meje (povečevanje centrifugalnih silnic),
zunanje sile bodo še naprej vplivale na družbeno-politične odnose med vodilnimi skupinami in
politične odločitve Afganistana, kar bo dodatno zaostrilo razmere.
Priložnosti: možnost vzpostavitve stabilnejše države preko gradnje primernejše infrastrukture,
zagotavljanjem stabilnejšega gospodarstva in večje povezanosti prebivalstva.
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2. scenarij: Federalizacija
Drugi scenarij predvideva razvoj federalne organiziranosti državnega ozemlja na osnovi
večnarodnostne sestave prebivalstva in njihove teritorialne pripadnosti.
1. Upravna ureditev
V Afganistanu izvajajo oblast nad provincami posamezni regionalni in lokalni vojaški voditelji, zato
je dejanska (ureditvena) zasnova države regionalna. Vodilne skupine se bodo dogovorile o načinu
razdelitve in oblikovanju zvezne vlade. Kabul bo ostal glavno mesto Afganistana, oblast bo
decentralizirana. Vlada v Kabulu bo nadzirala le področja skupnega interesa (zunanja in denarna
politika, obramba, komunikacije ipd.). Regionalna središča se bodo hitreje razvijala, razlike v
razvoju med kabulskim okolišem in ostalimi provincami se bodo zmanjšale, regionalni voditelji
bodo pridobili legalno avtonomnost.
Če bo država razdeljena glede na nacionalno pripadnost, bodo svojo državo dobili Paštuni, Tadžiki,
Uzbeki in Hazari. Mogoče je, da bodo tudi druge etnije razvile narodno zavest in teritorialne zahteve
ali pa se bodo nekateri narodi povezali v eno federalno enoto (na primer Tadžiki, Uzbeki in
Turkmeni). Druga možnost je, da federalna razdelitev ne bo temeljila le na nacionalnih mejah,
amapak predsvem na lokalni oziroma regionalni zavesti, ki je med Afganci močna, in na jezikovnih
podobnostih. Država bo v tem pogledu razdeljena na številne samostojne province (kantone) z več
uradnimi jeziki.
2. Notranji konfliktni potencial
Razrešitev konflitov in zmanjšanje notranjega konfliktnega potenciala bo močno odvisno od
razdelitve državnega ozemlja. Pritisk kabulske vlade na robna območja se bo zmanjšal in s tem tudi
protivladno uporništvo. Paštunski voditelji (kot predstavniki večinskega naroda, ki je vladal
Afganistanu v preteklosti) bodo zahtevali največ pristojnosti pri oblikovanju in političnih odločitvah
zvezne vlade, kar bo pripeljalo do nesoglasij s strani ostalih skupin.
3. Vpletanje zunanjih sil
Uresničitev scenarija bo odvisna od privolitve mednarodne skupnosti, vendar pa federalizacija
države ne bo bistveno spremenila politike zunanjih sil do Afganistana. Regionalne sile in velesile se
bodo še dalje vpletale v družbeno-politično sfero Afganistana.
4. Zunanja primerjava
Primeri federalnih in konfederalnih ureditev večnacionalnih držav so se v veliko primerih izkazali za
bolj uspešne kot unitarni (na primer Švica, Belgija, Bosna in Hercegovina, Indija itd.) Primeri
unitarnih ureditev večnacionalnih, versko razdvojenih držav pogosto vsebujejo (ali so vsebovale)
velik konflikti potencial. Ob prevladi centrifugalnih silnic nad centrpentalnimi večnacionalne
federalne države pogosto razpadejo na samostojne države.
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Prednosti: Močna regionalna identiteta prebivalstva in visoka stopna etnične lojalnosti vojaških in
regionalnih voditeljev. Razvidne fizične, družbene in regionalne meje predstavljajo prednost
federalno urejene države (neenakomerna poselitev, neenakomerna razporeditev naravnih virov;
gorovje v osrednjem delu...).
Šibkosti: etnično mešana ozemlja, etnična območja v obliki otokov, nacionalistične težnje Paštunov
Priložnosti: zaustavitev trenj med vodilnimi skupinami, razvoj regionalnih središč, zmanjšanje
razlik v razvoju med središčnim območjem in robnimi predeli, hitrejša obnova prizadetih območij,
zmanjšanje protivladnega uporništva.
Nevarnosti: večje povezovanje federalnih enot preko državne meje kot s središčnim območjem
(Paštuni s Paštuni v Pakistanu, Tadžiki, Uzbeki, Turkmeni s severnimi sosedami), spori med
vodilnimi skupinami pri vodenju zvezne vlade.

3. Scenarij: Razpad države na osnovi narodnostnih mej
Scenarij napoveduje razpad države na temelju narodne pripadnosti.
1. Upravna delitev
Afganske vodilne skupine oziroma narodi ne bodo uspeli skleniti družbeno-političnega dogovora v
smeri razrešitve konfliktov in organizacije države. Konflikti med skupinami se bodo stopnjevali.
Narodi bodo pomoč iskali pri sosednjih državah in sorodnih etničnih in verskih skupinah zunaj meja
Afganistana. Na primer Tadžiki, Uzbeki in Turkmeni se bodo tesneje povezali s sorodnimi nacijami
na severu, Paštuni se bodo še naprej povezovali s paštunskim narodom v Pakistanu, Hazari se bodo
po pomoč zatekli k tradicionalnemu zavezniku Iranu. To bo vodilo do povečanja centrifugalnih
silnic in do razpada države na več samostojnih nacionalnih enot, ki se bodo skušale povezati z
etnično in versko sorodnim ozemljem zunaj meja današnjega Afganistana.
2. Notranji konfliktni potencial
V številnih etnično in versko mešanih območij, v katerih ne bo sprejeta oziroma se ne bo izvajala
ustrezna zakonodaja varovanja nastalih manjšin in oblikovanja enklav, bodo izbruhnili konflikti in
genocidni pojavi. Možne bodo tudi vojne za dosego teritorialnih zahtev med nastalimi državami.
Poseben problem bo predstavljala delitev mesta Kabul, v katerem živijo pripadniki različnih skupin,
in je izjemnega strateškega pomena. Naslednji problem bodo predstavljale manj številčne skupine,
živeče v Afganistanu (na primer Nuristanci, Belučijci, Brahuji, Čahar Ajmaki), ki se bodo do
nastalih držav različno opredeljevale. Zgodile se bodo množične selitve prebivalstva.
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3. Vpletanje zunanjih sil
Ključno vlogo pri uresničitvi scenarija bo odigrala mednarodna skupnost, ki bo potrdila razpad
Afganistana in nastalim državam zagotovila neodvisni status. Zaradi majhnosti in šibkosti bodo
nastale države še bolj izpostavljene vplivom regionalnih sil in velesil. Njihov obstoj bo ogrožen, zato
bodo iskale zaveznike. Severni narodi, Tadžiki, Uzbeki in Turkmeni v Afganistanu bodo izrazili
težnje k priključitvi svojega etničnega ozemlja »matičnim državam« na severu. Paštuni bodo
izoblikovali samostojno državo Paštunistan, ki se bo zavzemala za združitev celotnega paštunskega
ozemlja. Pakistan pa bo temu nasprotoval in poskušal širiti svoj vpliv v novo nastali državi. Hazari
bodo dobili svojo državo in se tesneje povezali s šiitskim Iranom.
4. Zunanja primerjava
Večnacionalne države oziroma državne tvorbe v svetu pogosto razpadajo na več manjših, zlasti
unitarnih samostojnih držav; na primer nekdanji imperiji (Avstro-Ogrski, Otomanski imperij),
Jugoslavija, Sovjetska zveza, Češkoslovaška … V nekaterih primerih država doživi le družbenopolitične spremembe in spremembe v obsegu teritorija (od države se odcepijo določena ozemlja, ki
imajo irenditistične težnje), v drugih primerih države razapadejo na dve ali več enot, od katerih
nobena ne prevzame statusa nekdanje države, na primer Jugoslavija in Češkoslovaška. Razvoj in
oblikovanje suverenih enot sta močno odvisna od delovanja mednarodne skupnosti.

Prednosti: večnacionalna država, v kateri vodilne skupine gojijo nacionalno zavest
Šibkosti: etnično/narodnostno in versko mešana območja, etnična ozemlja v obliki otokov, mešana
sestava Kabula
Priložnosti: Scenarij lahko ob vzpostavitvi ustrezne ureditve in zakonodaje reši medetnične spore in
medverske spore.
Nevarnosti: Razpad države bo spremljala vojna, med nastalimi državami bodo nastopili teritorialni
spori, v etnično in versko mešanih okoljih bo večinski narod izvajal genocid. Vladajoči narodi bodo
vzpostavili diktaturo in izvajali genocid. Prišlo bo do množičnih selitev prebivalstva. Majhne države
bodo pod velikim vplivom regionalnih sil in velesil; po vsej verjetnosti si bodo močnejše države k
svojemu ozemlju priključile šibkejše sosede.
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7. ZAKLJUČEK
Afganistan je trajno krizno območje, v katerem se konflikti in vojni spopadi neprekinjeno odvijajo
že trideset let. V diplomski nalogi sem potrdila zastavljeno hipotezo, da so na razvoj krize v enaki
meri kot zapletena prebivalstvena sestava (etnična in verska) vplivali tudi zunanji družbeno-politični
dejavniki.
Afganistan je večetnična in večnacionalna in versko razdvojena država. Vodilni narodi v državi so
Paštuni, Tadžiki, Hazari in Uzbeki. Nobeden od njih v Afganistanu ne predstavlja absolutne večine.
Poleg njih v državi živijo tudi drugi manjštevilčni narodi in etnične skupine, ki na razvoj družbenopolitičnih razmer v državi niso imele tako pomembnega vpliva. Oblast v Kabulu je tradicionalno
pripadala paštunskim voditeljem, ki so od konca 19. stoletja izvajali pritiske nad ostalimi skupinami
in širili paštunski nacionalizem. Med vojno so se zaostrili odnosi med večinskim paštunskim
narodom in ostalimi skupinami. Afganci so po veroizovedi muslimami (99 odstotkov). Večina
prebivalcev je sunitov, medtem ko so Hazari in deloma Tadžiki šiitske veroizpovedi. Paštunski
voditelji in kasneje talibani so zatirali šiite.
Vojna je izbruhnila leta 1978 na podlagi sporov med zagovorniki komunistične vlade in islamskimi
tradicionalisti, vendar pa so bili pomemben dejavnik konfliktov in vojne tudi medetnični odnosi.
Med vojno so vojaški voditelji drugih, nepaštunskih, narodov pridobili moč, da uveljavljajo svoje
teritorialne in družbeno-politične zahteve. Leta 1992 so kabulsko vlado prevzeli tadžiško-uzbeški
voditelji. Zaradi sosledja dogodkov so se v Afganistanu razširila radikalna verska gibanja. Leta 1996
so oblast v Kabulu prevzeli talibani, ki niso predstavljali le versko-političnega gibanja. Večji del
talibanov je bil paštunskega porekla, zaradi česar je talibansko gibanje mogoče označiti tudi kot
nacionalistično gibanje. Po mednarodni intervenciji leta 2001 in pregonu talibanskih voditeljev
pomembna mesta v kabulski vladi zasedajo voditelji nekdanjih protitalibanskih gibanj. Uporništvo
proti kabulski vladi in mednarodni intervenciji se širi zlasti med paštunskim narodom. Uporniki
oznanjajo versko vojno vpletenim zahodnim silam in njenim zaveznikom.
Vpletanje zunanjih sil v dogajanja znotraj države Afganistan ima svojo zgodovino. Britanski in ruski
imperij sta v 19. stoletju in v začetku 20. stoletja krojila razvoj Afganistana. V času njunega rivalstva
so bile Afganistanu vsiljene današnje državne meje, ki se ne ojemajo z etničnimi mejam. Po drugi
svetovni vojni se je v Afganistanu širil vpliv Sovjetske zveze in komunizma. V času intervecije
sovjetskih enot v Afganistanu so protisovjetske islamske bojevnike podprle ZDA, Pakistan, Savdska
Arabija in nekatere druge države. Pojav talibanov sta podpirali zlasti Pakistan in Savdska Arabija,
protitalibanski upor pa zlasti Rusija, Iran in kasneje mednarodna skupnost. S tem, ko so regionalne
sile in velesile širile vpliv, nudile podporo in z orožjem zalagale določene skupine v državi, so
pomembno vplivale na razvoj krize v državi. Poleg tega se Afganistan nahaja v regiji, ki ima visok
konfliktni potencial. Sosednji državi, Pakistan in Iran, imata zapleteno etnično sestavo in pogoste
zaostritve odnosov med skupinami in vlado. V Uzbekistanu in Tadžikistanu islamska gibanja
ogrožajo stabilnost sekularne oblasti. Na vzhodu Afganistan meji na ozemlje uporniških
muslimanskih Ujgurov. Strateškost ozemlja Afganistana se skozi sodobne procese razvoja
mednarodne politike in vojaške tehnologije kaže v mnogih vidikih. Dejstvo je, da se na ozemlju
Afganistana prepletajo številne vplivnostne cone regionalnih sil in velesil.
Dolgotrajni konflikti in vojna so močno prizadeli prebivalstvo in gospodarski razvoj. Posledice krize
so številni begunci in množične selitve ljudi znotraj države. Mnogi Afganci že trideset let živijo
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zunaj matične države. Zaradi krize je možnost izobraževanja omejena in več kot dve tretjini
Afgancev je danes nepismenih. V predelih, kjer se odvijajo spopadi, pomanjkanje varnosti
onemogoča dostop humanitarnih organizacij in prebivalstvo ostaja brez nujne zdravstvene oskrbe.
Gospodarstvo je prilagojeno vojnim razmeram in logiki preživetja. Velik del prebivalstva se
preživlja z nezakonitimi dejavnostmi ali na delo emigrira v sosednje države, največ v Iran.
Infrastruktura je slabo razvita, zunaj mest skoraj ne obstaja. Urbanizacija se širi hitro in
nekontrolirano. Razlike v razvitosti in načinu življenja med središčnim območjem (Kabulom in
okolico) ter robnimi predeli naraščajo.
Zaradi vojne je vse bolj prizadeto tudi okolje. Številni vodovodni sistemi so bili v vojaških spopadih
uničeni, prekomerne obremenitve vodnih virov pa ogrožajo že tako kritične zaloge vode v državi.
Velik del gozdov je bil posekan. Zaradi prekomerne paše in neustreznega upravljanja z okoljem se
širi degradacija prsti. Splet družbeno-ekonomskih razmer in naravnih dejavnikov (pogoste suše) je
zmanjšal preživetvene vire Afgancev do kritične točke. Velik del površin je zaradi ostankov min in
eksplozivnih sredstev neuporaben za bivanje in kmetijsko dejavnost. Krizne razmere silijo kmečko
prebivalstvo v opuščanje kmetijske dejavnosti, ki za večino Afgancev predstavlja osnovni vir
dohodkov. Na račun rastoče deagrarizacije okolja in vračajajočih beguncev se hitro in nekontrolirano
širi urbanizacija. Prebivalstvo narašča in z njim potrebe po hrani, vodi in energiji, kar še dodatno
povečuje pritiske na okolje. Potencialni dejavnik konfliktov v prihodnosti so lahko tudi spori za
nadzor nad ogroženimi naravnimi viri.
Afganistan ima bogata mineralna bogastva, veliko hidroenergetskega potenciala, pomembno vlogo v
načrtovanju prihodnjih energetskih poti, veliko biotsko raznolikost, bogato kulturno-zgodovinsko
dediščino itd. Vendar pa se z zaostrovanjem odnosov med vodilnimi skupinami in naraščanjem
protivladnega uporništva med večinskim, paštunskim, narodom odpirajo vprašanja prihodnjega
politično-teritorialnega razvoja Afganistana. Nadaljevanje unitarne ureditve države je predvsem z
vidika naraščajočih nacionalnih teženj vodilnih narodov in zapletenih medverskih in medetničnih
odnosov nesmiselno. Poleg tega so province v Afganistanu tradicionalno uživale veliko stopnjo
avtonomije, lokalni in regionalni vojaški voditelji pa so uveljavljali (in še vedno uveljavljajo) svojo
oblast neodvisno od kabulske vlade. V tem pogledu je bolj smiselna smer razvoja federalizacija
države. V kolikšni meri bo federalna organizacija države uspešna, je odvisno zlasti od družbenopolitičnega dogovora med vodilnimi narodi oziroma skupinami, politično-teritorialne razdelitve
države in zunanjih dejavnikov. Z nadaljnim povečavanjem nacionalnih teženj vodilnih narodov, se
bodo konflikti nadaljevali. Po vzoru mnogih večnacionalnih držav po svetu se utegnejo pojaviti
iredentistične težnje posameznih skupin, ki lahko povzročijo razpad države na samostojne
nacionalne enote, vezane na sorodne verske in etnične skupine zunaj meja današnjega Afganistana.
Potek tovrstnih razmer v Afganistanu bo močno odvisen od razvoja mednarodne politike.
S političnogeografsko analizo države Afganistan sem v svoji diplomski nalogi skušala pokazati
kompleksno prepletanje geografskih, zgodovinskih, ekonomskih, socialnih in političnih dejavnikov,
ki jih pri analizi določenih dogodkov in pojavov ni več mogoče izključiti ali zanemariti, temveč se je
potrebno tako kompleksnega pojava, kakršen je država lotiti celostno. Na podlagi analize
Afganistana je mogoče razbrati tudi matrico drugih podobnih držav v sodobnem svetu, ki so se
znašle v primežu zapletenih notranjih in agresivnih zunanjih dejavnikov in pod vprašaj postaviti
vlogo ter obstoj Afganistana kot političnogeografske tvorbe v 21. stoletju.
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8. SUMMARY
Afghanistan is a permanent crisis zone where conflicts and wars have been taking place for the last
30 years. In the graduation thesis I confirmed the hypothesis that complex demographic composition
(ethnic and religious) as well as external factors influenced the development of the crisis.
Afghanistan is a multinational and religiously divided country. The leading nations in the country
are Pashtuns, Tajiks, Hazaras and Uzbeks. None of these nations represent an absolute majority in
Afghanistan. Apart from them, many other smaller nations and ethnic groups live in the country, but
they did not play such an important role in the development of socio-political circumstances in the
country. Traditionally, the authority in Kabul was in the hands of the Pashtun leaders, who exerted
pressure over other groups and spread the Pashtun nationalism since the end of the 19th century.
During the war the relations between the majority Pashtun nation and other groups have deteriorated.
Afghans are 99 percent Muslim. Sunnites represent most of the population, whereas Hazaras and
partly Tajiks are Shiites. Pashtun leaders and later Taliban oppressed the Shiites. In 1978 war broke
out as a consequence of numerous disputes between the defenders of the communist government and
Islamic traditionalists, although interethnic relations had an important role as well. During the war
the military leaders of other, non-Pashtun nations obtained the power to enforce their own territorial
and socio-political demands. In 1992, Tajik-Uzbek leaders came to power in Kabul. Because of the
sequence of events radical religious movements started spreading in Afghanistan. In 1996 the
Taliban, which did not represent merely a religious political movement, took over the power in
Kabul. A large part of the Taliban was of Pashtun origin, which makes it possible to mark the
Taliban movement as a nationalistic movement as well. Ever since the international intervention in
2001 and the persecution of Taliban leaders the important positions in the parliament are held by the
leaders of the former anti-Taliban leaders. The rebellion against the Kabul government and
international intervention is spread mostly among the Pashtun nation. The rebels are announcing a
religious war against the involved western forces and their allies.
The involving of external forces in Afghanistan’s internal affairs is not a modern process. In 19th
and 20th century British and Russian empire already interfered in the development of Afghanistan.
In the time of their rivalry today’s borders were enforced upon Afghanistan, which do not
correspond with ethnic borders. After the Second World War the influence of the Soviet Union and
communism was spreading throughout Afghanistan. During the Soviet intervention in Afghanistan
the anti-Soviet Islamic groups were supported by the USA, Pakistan, Saudi Arabia and others. The
following emergence of the Taliban was supported mostly by Pakistan and Saudi Arabia, whereas
Russia, Iran and later also the international community aided the anti-Taliban rebellion. By
spreading their influence, giving support and supplying weapons to certain groups in the country,
regional forces and superpowers had a considerable impact on the development of crisis in the
country. Furthermore, Afghanistan is a part of a region with a high conflict potential. The
neighbouring states of Pakistan and Iran have a complex ethnic composition with frequent
deterioration in relations between different groups (irredentist tendencies) and the government. In
Uzbekistan and Tajikistan the Islamic movements are a threat to the stability of the secular authority.
To the east Afghanistan borders on the territory of the rebellious Muslims, the Uyghurs.Through
modern processes of international politics and military technology development, the strategic
position of Afghanistan is seen from many different aspects. It is a consequential fact that many
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different regional powers’ and superpowers’ zones of influence are intertwined on the territory of
Afghanistan.
The lasting conflicts and war have strongly affected the population and economic development. The
consequences of the crisis are numerous refugees and mass migrations of people within the country.
Many Afghans have been living outside their home country for thirty years. Because of the crisis, the
possibility of education is very limited and therefore most of the population is illiterate. In conflict
zones the lack of security is preventing access of humanitarian organisations and the population
remains without the essential medical care. The economy has adapted to conditions of war and the
logic of survival. A big part of the population makes a living from participating in illegal activities or
migrates to work in the neighbouring countries (Iran, Pakistan etc.). The infrastructure is poorly
developed or is nonexistent outside the cities. Urbanization is spreading rapidly and uncontrollably.
The differences in development and ways of living between the central region (Kabul and its
surroundings) and the peripheral area are growing fast.
Because of the war the environment is becoming increasingly affected as well. The combination of
socio-economic circumstances and natural factors (frequent droughts) has reduced survival resources
of Afghans to a critical point. Many plumbing systems were destroyed in military conflicts and water
resource devastation is threatening the already critical water reserves in the country. Because of the
mines and explosive devices, a large part of the land has become unfit for settlement or agricultural
activity. A large part of forests has been cut down. Soil degradation is spreading due to excessive
grazing and inadequate environmental management. The crisis forces the farming community into
abandoning agriculture, which represents the main source of income for the majority of Afghans.
Owing to growing deagrarisation and the returning of refugees, urbanisation is spreading rapidly and
uncontrollably. With the growth of population the demands for food, water and energy are increasing
which further increases the pressure on environment.Disputes over exploitation and control of the
main natural resources are a potential future source of conflicts.
Afghanistan has great mineral wealth, big hydropower potential, an important role in planning future
pipelines, rich biotic diversity and colourful cultural historical heritage. But with intensifying
relations between the leading groups and growing anti-insurgency among the majority Pashtun
nation, questions about the future political-territorial development of Afghanistan are raised. Taking
into account the growing national tendencies of the leading nations and complex inter-religious and
inter-ethnic relations, the practice of unitary system in the country is very unlikely to continue.
Besides, the provinces in Afghanistan traditionally enjoyed a high level of autonomy, and local as
well as regional military leaders exercised and are exercising their power independently of the
government in Kabul. From this point of view, federalization of the country will be a more
appropriate direction of development. Success of the country’s federal organisation depends
primarily on socio-political agreement between the leading nations or groups and the politicalterritorial repatriation of the country. If the national tendencies of the leading nations continue to
grow, the conflicts will persist. As in many other multinational countries around the world,
irredentist tendencies of individual groups can occur and the country could split into independent
national units, which might then connect with related groups outside the borders of today’s
Afghanistan.
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